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مقدمه

مقدمه
پس از به قدرت رسیدن گروه دهشت افگن طالبان و تسلط آنان بر کابل در سنبله سال  ۱۴۰۰هجری خورشیدی ،که
براساس یک توطئهی از پیش طرح شده صورت گرفت ،مردم افغانستان به صورت ناگهانی خود را با یک بحران
بزرگ امنیتی و انسانی مواجه یافتند.
نقض حقوق بﴩی ،محروم سازی زنان از حقوقشان ،محدودسازی آزادی رسانه ها ،بسته کردن مکاتب دخﱰان،
سلب آزادی های مذهبی و قومی و دیگر موارد به صورت ذهنی و فزیکی زندگی شهروندان افغانستان را در ﴎاﴎ
کشور با خطر مواجه ساخته است.
در این میان ،کشتار ،شکنجه ،بازداشت ،غصب اموال و باجگیری به یک اقدام روزانه در شهرها و روستاهای کشور
تبدیل شده است.
کوچهای اجباری ،توهین و تحقیر مردم و هتک حرمت آنان از سوی طالبان در ﴎاﴎ کشور گزارش شده است.
ﴎبازان و افراد وابسته به نیروهای دفاعی افغانستان ،زنان و فعاﻻن جامعه مدنی بیشﱰ در معرض کشتار و شکنجه
قرار داشته اند.
آنچه از طریق نهادها و رسانه های بین اﳌللی از رفتار غیرمسئوﻻنه ،اقدامات فراقانونی و نقض حقوق بﴩ در
افغانستان گزارش داده می شود ،بخش کوچکی از جنایات طالبان است.
میزان پایین گزارش از جرایم از سوی این مراجع و نهادها ،در اک موارد عدم امکان دسﱰسی آنان را به نقاط مختلف
کشور نشان میدهد.
اما در مواردی بعضی از نهادها از نﴩ گزارش های واقعی به صورت عمدی جلوگیری کرده اند.
جبههی مقاومت ملی افغانستان در کنار مبارزه آزادیخواهانه همچنان در تﻼش است تا با احﱰام به آزادی بیان،
جنایات گروه اشغالگر و تروریست طالبان را مستند کرده و به گوش جهانیان برساند.
این گزارش افزون بر اطﻼعات دربارهی آمار شهدای نیروهای شجاع جبههی مقاومت ملی افغانستان و تلفات
اشغالگران ،مجموعه جنایاتی از طالبان است که از طریق مردم ،نیروهای مقاومتگر ،رسانه های داخلی و بین اﳌللی
گزارش یا منتﴩ شده است.
باتوجه به ﴍایط امنیتی و محدودیتهای جدی که طالبان بر مردم و رسانه ها تحمیل کرده است ،میزان جنایات
انجام شده چند برابر باﻻتر ازآنچه که در این گزارش آمده است ،می باشد.
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نیروهای شجاع جبههی مقاومت ملی افغانستان در برابر طالبان اشغالگر
مبارزهی نیروهای جبههی مقاومت ملی در برابر طالبان پس از اشغال کشور به دست این گروه تروریستی کلید خورد.
ش ر نیرو های جبههی مقاومت ملی به حدود سه هزار نفر که شامل نیرو های مقاومت مردمی و مجاهدین پیشین،
نیروهای پیشین ارتش ،پلیس و امنیت ملی و همچنان ک ندو ها است ،می رسد.
در جریان یک سال ایستادگی و دفاع از کشور  ١٢١تن از بهﱰین و با عزت ترین فرزندان این ﴎزمین و از متعهد ترین
و شجاع ترین نیرو های جبههی مقاومت ملی افغانستان جام شهادت نوشیدند.
این ش ر از فرزندان راستین و قهرمان این ﴎزمین برای آرمانشان که ه نا آزادی ،عدالت اجت عی و محو ظلم بود،
تا آخرین دم رزمیدند و جوا ردانه و رو در رو با طالبان اشغالگر مبارزه کردند.
نیروهای شجاع جبههی مقاومت ملی افغانستان عمﻼً در پنج وﻻیت پنجشیر ،بغﻼن ،تخار ،بدخشان و کاپیسا حضور
دارند و طالبان را با حمﻼت پی در پی و شجاعانهی خود زمینگیر کرده اند.
در جریان یک سال بیش از  ٧١٥تن از طالبان اشغالگر به دست نیروهای قهرمان جبههی مقاومت ملی افغانستان به
هﻼکت رسیدهاند؛ این رقم شامل نیروهای قطعات ﴎخ ،عمری ،بدری و قطعات انتحاری این گروه و فرماندهان
ارشد آنان در میدانهای نﱪد میشود .همچنان صدها تن از جنگجویان نیابتی طالبان زخمی شده اند که از ش ر
دقیق مرگ آنان اطﻼعی در دست نیست.
علیرغم برخورد غیرانسانی و اسﻼمی طالبان با اسیران جنگی که حتی دهها تن از غیرنظامیان را به ظن همکاری با
جبههی مقاومت ملی تیرباران کردهاند ،جبهه مقاومت ملی افغانستان دهها تن از نیروهای طالبان را پس از اسارت
آزاد کرده و برخورد انسانی و اسﻼمی با آنان داشته است که ای ن ،صداقت و بزرگی این نیروهای مردمی و آزاداندیش
را نشان میدهد.
رقم درشت تلفات طالبان در برابر نیروهای جبههی مقاومت ملی ایانگر شکست این گروه در میدانهای نﱪد است.
با اینکه جنگجویان طالبان شامل تروریستان بیناﳌللی و مشاوران خارجی میشود ،اما در برابر نیروهای دلیر جبههی
مقاومت ملی توان رویارویی را نداشته اند ،به همین دلیل ،به توهین و تحقیر ،بازداشت ،شکنجه و کشتار غیرنظامیان
دست می زنند.
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تیرباران و کشتار
پس از اشغال افغانستان به دست طالبان ،جنگجویان این گروه در وﻻیتهای گوناگون کشور دست به کشتارها و
جنایتهای ضد بﴩی زدند.
ِ
جنایات پرداخته شده است که طالبان پس از اشغال افغانستان مرتکب شده اند ،در
در این گزارش به بخش های از
حالیکه پس از توطئه ی تسلیم دهی افغانستان به این گروه و سقوط پی در پی وﻻیت ها ،افراد طالبان از ترس قیام
های مسلحانه ی مردم مرتکب کشتارهای وحشتناک و جنایات ضد بﴩی بسیاری شدهاند که از چشمها تا هنوز
پنهان مانده است.
بارها است اتفاق افتاده است که گروه دهشت افگن طالبان پس از شکست در برابر مقاومتگران ،باشندگان محل را
از خانههایشان بیرون کرده و تیرباران کرده اند.
بیش از  ٢٢٩٩تن از نظامیان پیشین و غیرنظامیان به شمول کودکان و زنان ،خﱪنگاران و فعاﻻن مدنی و سیاسی در
جریان یک سال اشغال طالبان به دست افراد این گروه بازداشت ،شکنجه و تیرباران شده اند.
این رقم همچنان شامل افرادی است که از سوی طالبان بازداشت شده اند و ماه هاست که خانوادههایشان از آنان
اطﻼعی در دست ندارند.
بر بنیاد اطﻼعات جبههی مقاومت ملی بیشﱰ این افراد در ه ن روزهای نخست بازداشت شده که هنوز ناپدید
هستند ،از سوی طالبان محاکمه ی صحرایی و تیرباران شده اند.
این افراد به اتهام همکاری و طرفداری از جبههی مقاومت ملی ،انتقاد از رژیم ستمگر طالبان ،دادخواهی از حق،
عدالت ،آزادی و کار در نهادهای حکومتی از سوی این گروه تیرباران شده اند.
این آمار با اتکا به منابع معتﱪ ،بزرگان و باشندگان محل ،اعضای خانوادههای قربانیان ،منابع جبههی مقاومت ملی
و فعاﻻن مدنی گردآوری شده است.
بلند ترین میزان تیرباران افراد بیگناه از سوی طالبان در وﻻیت های پنجشیر ،اندرابها و خوست بغﻼن و تخار است.

اطﻼعات جمعآوریشده ی این گزارش از نیمهی آگست  ۲۰۲۱تا نیمه آگست ) ۲۰۲۲یک سال( را در بر میگیرد.
پنجشیر
گروه طالبان در روزهای نخست اشغال ،جنگجویان خود را در مناطق مختلف وﻻیت پنجشیر جابهجا کردند ،اما پس
از هر شکست در برابر مجاهدین شجاع جبههی مقاومت ملی ،دست به تیرباران باشندگان محل زده اند ،و در جریان
یک سال گذشته  ۲۶۸تن از غیرنظامیان را در این وﻻیت نخست بازداشت و سپس تیرباران کردهاند.
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اندرابهای بغﻼن
گروه طالبان ش ر زیادی از جنگجویانشان را در شهرستان های اندراب های وﻻیت بغﻼن برای ﴎکوب نیروهای دلیر
جبههی مقاومت ملی جابهجا کردند و این جنگجویان از هیچگونه ظلم بر باشندگان اندرابها دریغ نکردند ،ولی
زمانی که حمله هایشان به ناکامی انجامید و متقبل تلفات سنگین شدند ،مردم محل را از خانههایشان بیرون کرده
و به گلوله بستند.
رقم افراد غیر نظامی تیربارانشده از سوی طالبان در اندراب های وﻻیت بــغﻼن به بیشـﱰ از  ٢٦٠تن در جریان یک
ســال سلطهی این گروه بر افغانستان میرسد.
ام قربانیان به ظن همکاری با جبههی مقاومت ملی تیرباران شده اند ،در حالیکه قربانیان همه مردم غیر نظامی
بوده اند که هیچ ربطی به جبههی مقاومت ملی نداشتند.
خوست های بغﻼن
نیروهای قهرمان جبهه ی مقاومت در مناطق مختلف شهرستان خوست ها نیز حملههایشان را بر طالبان شدت
بخشیدند و تلفات سنگینی به طالبان وارد کردند ،اما طالبان روستاییان غیر نظامی را از خانهها یشان بیرون کرده و
پس از شکنجه تیرباران کردند.
ِ
خوست بغﻼن بیش از  ٢٥٥غیرنظامی را به ظن همکاری با
جنگجویان این گروه در یک سال گذشته ،در شهرستان
جبههی مقاومت ملی تیرباران کرده اند.
تخار
جنگجویان طالبان پس از تحرکات مبارزان جبههی مقاومت ملی در شهرستان های ورسج و فرخار این وﻻیت ،لشکر
عظیمی به این شهرستان ها فرستادند.
طالبان در یک سال گذشته در وﻻیت تخار بیش از  ٢٠٠تن از مردمان ملکی به شمول نظامیان پیشین را به بهانههای
مختلف تیرباران کردند.
قندهار ،ارزگان و هلمند
بﻼفاصله پس از توطئه ی تسلیمدهی قدرت به طالبان ،وﻻیت کندهار شاهد لشکرکشی و قتل عام از سوی طالبان بود
افراد این گروه در یک شب دستکم  ٣٠٠تن از باشندگان این وﻻیت را قتل عام کردند.
رقم افراد تیربارانشده در این وﻻیت از نیمه آگست  ٢٠٢١تا نیمه آگست  ٢٠٢٢به بیش از  ٣٢٠تن میرسد.

۷

 | nationalresistance.orgگزارش ساﻻنه

تیرباران و کشتار

کابل
طالبان اشغالگر برای تحکیم حاکمیت استبدادیشان در کابل ،در جستوجوی نظامیان پیشین بودند و زیر نام عفو
دروغین ،نظامیان پیشین را بازداشت و تیرباران کردند.
بر پایه ی اطﻼعات جبههی مقاومت ملی ،بیشﱰ حمﻼت در جریان یک سال حاکمیت سیاه این گروه بر افغانستان از
سوی خود آنان سازماندهی شده است .حمله بر خانقاهها ،عبادتگاه سیکها و مساجد شیعیان و دیگر حمﻼتی که
بعدها داعش مسؤولیت آن را برعهده گرفت ،از حمﻼتی بوده اند که طالبان برای رسیدن به مقاصد سیاسی خود آنها
را سازماندهی کردند .رقم قربانیان این حمﻼت به بیش از  ٢٩٤تن میرسد که همه ی قربانیان غیرنظامیان بوده اند.
پروان و کاپیسا
طالبان در جریان یک سال گذشته نزدیک به  ٢٢تن از غیر نظامیان را در وﻻیت های پروان و کاپیسا تیرباران کرده اند.
بلخ
طالبان در شهر مزارﴍیف مرکز وﻻیت بلخ نیز چندین حمله را سازماندهی کردند که سبب تلفات غیرنظامیان شد ،و
فعاﻻن مدنی زن و نظامیان پیشین را به بهانه های گوناگون از خانه هایشان بیرون وده و تیرباران کردند .جنگجویان
این گروه در جریان یک سال ،در شهر مزارﴍیف  ۱۱۲تن را به بهانههای مختلف تیرباران وده اند.
ننگرهار
طالبان در ننگرهار نیز نظامیان پیشین و غیرنظامیان را زیر نام داعش و همکاری با جبههی مقاومت ملی تیرباران
کرده اند .رقم کشتار طالبان در این وﻻیت به  ٥٢تن میرسد .ام قربانیان ،نظامیان پیشین و غیرنظامیان بوده اند.
هرات
در وﻻیت هرات نیز طالبان نظامیان پیشین را به اتهام های گوناگون اعدام و جسد هایشان را به ایش گذاشتند.
بیشﱰ قربانیان به ظن همکاری با جبهه ی مقاومت ملی تیرباران شدهاند .رقم افراد تیربارانشده در وﻻیت هرات
در جریان یک سال به  ۴۴تن میرسد.
کندز
طالبان در وﻻیت کندز حملههایی را به بهانه ی محو داعش ،راه اندازی کردند و حتی در مرکز شهر غیرنظامیان را در
محﴬ عام به گلوله بستند .رقم کشتار طالبان در جریان یک سال گذشته در این وﻻیت به  ۴۹تن میرسد.
فاریاب
ش ر تیرباران غیرنظامیان و نظامیان پیشین در وﻻیت فاریاب به  ۲۵تن میرسد.
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بدخشان
رقم قربانیان کشتارهای گروهی و تیربارانهای طالبان در وﻻیت بدخشان به  ۳۷تن میرسد .قربانیان نظامیان پیشین
و غیرنظامیان بودهاند.
ﴎپل
بلخاب وﻻیت ﴎپل از شهرستان هایی است که افزون بر نقض حقوق بﴩی مردم ،گواه تیربارانها و قتلهای فجیع
و بیرح نه از سوی طالبان بوده است .این وضعیت پس از قیام مردمی این شهرستان بر ضد طالبان به اوج خود
رسید .طالبان در این شهرستان بیش از  ۱۰۰روستایی غیرنظامی به شمول زنان و کودکان را تیرباران کرده اند.
غور
ش ر افراد تیربارانشده و قتلهای طالبان در وﻻیت غور در جریان یک سال اشغال افغانستان به دست این گروه،
به حدود  ۲۸تن میرسد .قربانیان نظامیان پیشین و غیرنظامیان بودهاند.
سمنگان
در وﻻیت سمنگان نسبت به تحرکات نیروهای جبهه ی مقاومت ملی ،میزان قتل عام و تیربارانها بیشﱰ است .در
یک سال حضور سیاه طالبان بیش از  ۲۱۰تن در این وﻻیت تیرباران شده و یا به گونههای دیگری به قتل رسیده اند.
جوزجان
ش ر افراد کشته شده در وﻻیت جوزجان در جریان یک سال به حدود  ۱۵تن میرسد.
خوست ،پکتیا ،لوگر و ک
رقم تیرباران و قتل های طالبان در جریان یک سال در چهار وﻻیت خوست ،پکتیا ،لوگر و ک به حدود  40تن
میرسد .بیشﱰ این قتلها ) ۲۱مورد( در وﻻیت ک انجام شده است.
فراه ،زابل ،نیمروز و بادغیس
طالبان در چهار وﻻیت فراه ،زابل ،نیمروز و بادغیس از نیمه آگست  ۲۰۲۱تا نیمه آگست  ۲۰۲۲بیش از  ۲۶فرد غیر
نظامی را به اتهام های گوناگون محاکمه ی صحرای وده ،تیرباران کردند.
غزنی
در وﻻیت غزنی ش ر مردمان غیر نظامی و نظامی های پیشین تیرباران شده از سوی طالبان به بیش از  ۲تن میرسد.
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سال شﻼق و ستم؛ بازداشت ،شکنجه و زندانی و محاکمه ی صحرایی بیش از  ۱۷۰۰تن در
یکسال سلطه ی رژیم طالبان
در پی اشغال افغانستان توسط گروه جنایتکار و نیابتی طالبان ،تیر توحش و شﻼق ستم این گروه به جان مردم
افغانستان نشانه رفته و در مدت بیشﱰ از یکسال سلطه بر این کشور ،از هیچگونه جنایتی در برابر مردم مسل ن
افغانستان دریغ نکردند.
این گروه تروریستی در ادامه ی جنایتهای هولناک چون کشتارهای دسته جمعی ،تیرباران افراد بیگناه ،کوچهای
اجباری و تجاوز آشکار به حقوق اساسی و آزادیهای طبیعی مردم ،هزار ها تن از مردم این جغرافیا را بازداشت،
زندانی ،شکنجه و محاکمه ی صحرایی کرده اند و هنوزهم این وضعیت خفقان آور توسط این گروه ادامه دارد.
در یک ِ
سال که گذشت گروه جنایت کار طالبان بیش از  ۱۷۰۰تن از غیر نظامیان به شمول مردان و زنان ،کودکان،
نظامیان پیشین ،خﱪنگاران و فعاﻻن مدنی و سیاسی را بازداشت ،زندانی ،شکنجه و محاکمه¬ی صحرایی وده اند.
مردم به اتهامات چون همکاری و طرفداری از جبهه ی مقاومت ملی ،انتقاد از رژیم ستمگر طالبان ،عدم استفاده
از پوشش اجباری طالبانی و کار در نهادهای حکومت پیشین ،از سوی گروه طالبان توقیف و محاکمه ی صحرایی
شده اند.
بر بنیاد این آمار که با اتکا به منابع معتﱪ چون ،رسانههای ملی و بین اﳌللی ،خﱪنگاران ،جبهه ی مقاومت ملی،
باشندگان محل ،قربانیان شکنجه ی طالبان ،فعاﻻن مدنی و بزرگان محل گرد آوری شده است ،بلندترین سطح
خشونت طالبان را در وﻻیتهای بغﻼن ،پنجشیر ،تخار ،کابل و غور نشان میدهد.
یافتههای این گزارش از آگست  ۲۰۲۱تا آگست  ۲۰۲۲نشان میدهد که پس از تسلط طالبان بر افغانستان افزون بر
اینکه ش ری زیادی از افراد ملکی کشته و زخمی شده اند ،حقوق بﴩ بویژه حقوق زنان به صورت گسﱰده ی نقض
شده است.
بغﻼن
در پی افزایش خشونت گروه جنایت کار طالبان و اعﱰاضات مردم و تحرکات نظامی جبهه ی مقاومت ملی به هدف
نجات مردم از ﴍ استبداد این گروه ،طالبان در اندرابها و خوستهای وﻻیت بغﻼن دست به جنایت زده و ش ری
زیادی از ساکنان محل را مورد شکنجه قرار داده و زندانی کردند.
در یک سا ِل که گذشت بیش از  ۳۰۰تن از باشندگان بومی غیر نظامی و بی گناه اندرابها ،خوست ها و دیگر مناطق
وﻻیت بغﻼن توسط گروه طالبان به اتهام همکاری با جبهه ی مقاومت ملی ،انتقاد از عملکرد گروه طالبان و عدم
کین مردم به ادامه ی ستمگریهای این گروه بازداشت ،زندانی و به گونه ی وحشیانه ی شکنجه شده اند.
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پنجشیر
کشتارهای دسته جمعی ،تیر باران افراد بی گناه ،کوچ های اجباری و شکنجه ی مردم از بارز ترین جنایت های جنگی
این گروه در وﻻیت پنجشیر است.
در یک سال سلطهی طالبان ،بیش از  ۲۷۰تن از مردمان ملکی وﻻیت پنجشیر به اتهام همکاری با جبههی مقاومت
ملی بازداشت ،زندانی و شکنجه شده اند ،و رفتار این گروه با غیر نظامیان در این وﻻیت از سوی نهادهای بین اﳌللی
جنایت جنگی عنوان شده است.
تخار
همزمان با سقوط وﻻیت تخار بدست طالبان با آنکه در ماههای نخست میزان ظلم و ستم این گروه علیه مردم به
پی نه ی وسیع شدت یافته بود ،اما به دلیل فضای ترس آلود ناشی از حضور طالبان بسیاری از جنایات این گروه در
دو تا سه ماه نخست به ثبت نرسیده و گزارش هم نشده است.
رویدادهای که توسط جبههی مقاومت ملی به ثبت رسیده و بخشی از آن در رسانههای ملی و بین اﳌللی هم به نﴩ
رسیده نشان میدهد که در یک سال سلطه ی طالبان بر افغانستان حدود  ۲۱۰تن از غیر نظامیان و نظامیان پیشین
وﻻیت تخار و خانواده های آنها به اتهام عضویت در نهادهای امنیتی پیشین و همکاری با جبهه ی مقاومت ملی از
سوی طالبان بازداشت ،زندانی و به گونه ی وحشیانه ی شکنجه شده اند.
کابل
پس از آنکه شهر کابل پایتخت افغانستان به اشغال گروه طالبان در آمد ،این گروه از میانه ی آگست  ۲۰۲۱تا آگست
 ۲۰۲۲در کنار سایر جنایتهای ضد بﴩی  ۱۷۰تن از باشندگان کابل که شامل فعاﻻن حقوق زن ،فعاﻻن مدنی،
خﱪنگاران ،معﱰضان ،نیروهای امنیتی پیشین و اعضای خانواده های آنها میباشند را به اتهام همکاری با جبههی
مقاومت ملی ،اشﱰاک در اعﱰاضات مدنی ،انتقاد از رژیم ستمگر طالبان ،پخش و نﴩ گزارش ها و مطالب خﻼف
خواستهای این گروه تروریستی و حق خواهی و عدالت طلبی بازداشت ،شکنجه و زندانی کرده اند که هنوزهم از
ﴎنوشت بسیاری از این بازداشت شده ها اطﻼع دقیقی در دست نیست.
گروه جنایت کار طالبان از بازداشت شده ها اعﱰافهای اجباری گرفته و غیر انسانی ترین رفتار را با زنان بازداشت
شده و زندانی داشته اند.
کندهار
با سقوط وﻻیت کندهار بدست طالبان ش ری زیادی از نظامیان پیشین ،توسط این گروه مورد ظلم و ستم قرار
گرفته و ش ری زیادی از این نظامیان پیشین به گونه ی پنهانی کشته شدند.
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غور
گروه طالبان در درازای یک سال سلطه بر افغانستان ۱۶۷ ،تن از باشندگان وﻻیت غور را که شامل افراد بی گناه،
نظامیان پیشین و منتقدان رژیم استبدادی این گروه بوده اند بازداشت ،شکنجه و زندانی کرده اند.
این آمار تنها با اتکا به گزارشهای نﴩ شده در رسانههای ملی و بین اﳌللی گرد آوری شده است .در حالیکه میزان
جنایات طالبان به مراتب بیشﱰ از آن است ،اما به دلیل وضع محدودیتهای سنگین و ترس حاکم ناشی از برخورد
خشونت آمیز طالبان گزارش نشده و پوشیده باقی مانده است.
از آگست  ۲۰۲۱تا آگست  ۲۰۲۲حدود  ۹۰تن از نظامیان پیشین در وﻻیت کندهار توسط گروه طالبان بازداشت ،زندانی
و شکنجه شده اند.
غزنی
 ۱۷۰تن از باشندگان وﻻیت غزنی که عمدتا مردمان بی گناه ملکی و نظامیان پیشین بودند به دلیل مخالفت و اعﱰاض
علیه بی عدالتیهای گروه طالبان و به اتهام عضویت در نیروهای امنیتی پیشین و دفاع از ملکیتهایشان در برابر
غاصبان مورد ح یت طالبان بازداشت ،شکنجه و زندانی شده اند.
وﻻیتهای ﴎپل ،بلخ ،بدخشان ،سمنگان ،دایکندی ،بامیان ،پروان ،کاپیسا ،هرات ،بادغیس ،هلمند،
ننگرهار ،یروز ،فراه و زابل
گروه طالبان در یک سال حاکمیت استبدادی شان بر افغانستان افزون بر جنایتهای وحشتناک چون کشتارهای
دسته جمعی ،تیربارانها ،کوچهای اجباری ،دادگاههای صحرایی و تجاز به حریم خصوصی مردم؛ صدها تن از
مردمان بی گناه و نظامیان پیشین که فریب اعﻼم عفو عمومی این گروه را خورده بودند در وﻻیت های ﴎپل ،بلخ،
بدخشان ،سمنگان ،دایکندی ،بامیان ،پروان ،کاپیسا ،هرات ،بادغیس ،هلمند ،ننگرهار ،یروز ،فراه و زابل را به
اتهام همکاری با جبهه ی مقاومت ملی ،دفاع از حقوقشان در برابر غاصبان زیر ح یت طالبان ،اعﱰاضهای مدنی
و حق خواهی و عدالت طلبی بازداشت ،شکنجه و زندانی کرده اند.
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افغانستانِ زیر سلطه ی طالبان ،زندانی برای زنان
یک سال از سلطه ی طالبان بر افغانستان گذشت ،و یکی از بزرگﱰین و اصلی ترین قربانی حاکمیت یک ساله ی این
گروه زنان بوده اند .طالبان بﻼ فاصله پس از اشغال کشور ،در نخستین حرکت حق آموزش ،کار و فعالیت های آزادانه
ی زنان و دخﱰان را سلب ودند؛ سیستم حفاظت و ح یت از زنان و دخﱰانی که از خشونت خانوادهگی فرار می
کردند را از بین بردند ،زنانی را که خواستار برخورداری از ابتدایترین حقوقشان برای دسﱰسی به آموزش ،داش
کار و فعالیت بودند بازداشت ،زندانی و شکنجه کردند.
با سلطهی گروه طالبان میزان ازدواجهای اجباری و زیر سن افزایش شدید پیدا کرده و زنانی که به گونهی مساﳌتآمیز
علیه این محدودیتها و سیاستهای به شدت تبعیض آمیز اعﱰاض کردند نیز مورد آزارواذیت ،تهدید ،بازداشت،
اختطاف ،توقیف و شکنجه قرار گرفتهاند.
میزان و شدت وضع محدودیت گروه طالبان بر ضد زنان هر روز در حال افزایش است .سیاستهای ستمگرایانه ی
این گروه در بیشﱰ از یک سال از سلطه بر افغانستان میلیونها زن را از داش یک زندهگی مصئون و آزاد محروم
کرده است.
حق آموزش به گونه ی کامل از زنان افغانستان گرفته شده است؛ دخﱰان یتوانند مکتب بروند و این وضعیت
در سطح دانشگاهها هم به گونه ی مشابه دیده میشود .در سطح دانشگاهها ،آزارواذیت دخﱰان دانشجو ،وضع
محدودیتهای سختگیرانه بر رفتار ،لباس و فرصتهای آموزشی سبب شده است تا هزاران دانشجوی دخﱰ از
آموزش محروم و وادار به خانهنشینی گردند.
طالبان مانع کارکردن زنان در ﴎاﴎ افغانستان شده اند؛ به کارمندان زن گفته شده که در خانه انند ،و در بخش
خصوصی نیز بسیاری از زنان از موقف های مهم برکنار شدهاند .زنان از کار باعث به وجودآمدن وضعیت ناامیدکننده
برای زنانی شده است که تنها نانآور خانوادههایشان بودهاند.
از آنجای که طالبان به دنبال محو کامل زنان از امی عرصه های زندهگی عمومیاند ،در رسانهها نیز با وضع
محدودیتهای شدید و غیرقابل توجیه بر زنان ،و پوشش فرمایشی می خواهند آنان را در چهار دیواری خانه ها
زندانی کنند.
محدودیتهای این گروه تروریستی بر آزادی حتی گشتوگذار زنان بسیار ﴎکوبگرایانه بوده است .زنان حق ندارند
به تنهایی از خانه بیرون شوند و در آخرین مورد چندین زن در وﻻیت بدخشان از سوی طالبان مورد لتوکوب قرار
گرفتند .این گروه مانع سفر  ۲۰۰دخﱰ از دانشجویان دانشگاه امریکایی افغانستان شدند که پس از سلطه ی طالبان
و مسدود شدن دانشگاه امریکایی افغانستان در کابل ،قرار بود تحصیﻼت خود را در دانشگاه آمریکایی قطر ادامه
دهند.
وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان هر روز نسخه ی جدیدی برای محدودیت و ﴎکوب زنان میپیچد و
بیشﱰ زندهگی را برای آنان زندان ساخته است.
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میزان رسیدهگی به قضایای خشونتهای خانوادهگی به صفر رسیده است و خانوادهها مجبورند تن به فیصله ی غیر
عادﻻنه ی افراد طالبان بدهند که با جﱪ و زور اع ل میشود.
افراد طالبان در نقاط مختلف کشور با استفاده از زور و اسلحه ،زنان را به نکاح خود درمیآورند و این ازدواجها
حتی شامل دخﱰان زیر سن نیز میشود .میزان ازدواج های اجباری و ازدواج های کودکان در افغانستانِ زیر سلطه ی
طالبان به گونه ی بسیار نگران کننده ی رو به افزایش است.
از زمان اشغال افغانستان به دست گروه تروریستی طالبان بیشﱰ از  ۸۰حرکت اعﱰاضی مساﳌتآمیز از سوی زنان و
دخﱰان در ﴎاﴎ افغانستان شکل گرفت ،اما بیشﱰ این حرکتها از ترس طالبان در خفا و پنهانی برگزار شد ،چون
راهپی ییهای خیابانی زنان با گلوله پاسخ داده شد.
طالبان تنها در یک مورد دستکم  ۴۰دخﱰ معﱰض را بازداشت و شکنجه ودند ،و پس از اعﱰافات اجباری ،آنان
را به ﴍط ض نت آزاد کردند؛ آزادی یی که منجر به توهین ،بازداشت ،تحقیر و شکنجه به این دخﱰان و زنان شجاع
گردید.
در حال حاﴐ بیش از  ۲۰۰زن و فعال مدنی به ”جرم“ اعﱰاض برای ”نان ،کار ،آزادی“ و برداشته شدن محدودیتهای
آموزشی ،از سوی طالبان بازداشت و مورد شکنجه قرار گرفتهاند و این رقم هر در حال افزایش است.
طالبان میدانند که آموزش و تحصیل دخﱰان خط بطﻼنی بر این گروه است و در جامعهای که زنان دانشآموخته
باشند ،افراطگرایی ،تروریسم پروری و تبعیض جایی ندارد.
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سال آوارگی و کوچ اجباری بیش از هفت هزار خانواده در یک سال
گروه جنایتکار طالبان در پانزدهم آگست  ۲۰۲۱افغانستان را اشغال کرد؛ روزی که ام امیدها و آرزوهای مردم این
کشور با خاک یکسان شد .با اشغال افغانستان توسط گروه جنایت پیشه ی طالبان ،افزون بر فروپاشی نظام سیاسی و
سقوط نظام اقتصادی و افزایش روزافزون فقر و بیکاری مردم ،این گروه از هیچ گونه جنایت بر ضد مردم این کشور دریغ نکرد.
تیرباران افراد ملکی و بیگناه ،بازداشت ،زندانی و شکنجه ی غیرنظامیان ،بازداشت زنان و فعاﻻن مدنی و سیاسی ،تجاوز
به حریم خصوصی افراد ،نقض آزادی بیان ،حقوق بﴩ بویژه حقوق زنان و کوچهای بیرح نه ی اجباری ونههای
بارزی از جنایات و نقض حقوق بﴩی طالبان در جریان یک سال اشغال افغانستان توسط این گروه است.
در این گزارش به موارد کوچ اجباری هزاران خانواده توسط گروه طالبان پرداخته شده است؛ مواردی بوده است که از
دید رسانهها و نهادهای حقوق بﴩی پنهان انده و آفتابی شده است ،اما ،هزاران مورد دیگر از کوچ های اجباری
در افغانستان به دلیل وضع محدودیتهای سنگین و ایجاد فضای خفقان آور و استبدادی طالبان از چشم رسانهها و
نهادهای حقوق بﴩی دور مانده است.
گروه طالبان در مدت یک سال تجاوزشان برافغانستان بیش از  ۷هزار خانواده را در وﻻیتهای تخار ،بغﻼن ،پنجشیر،
کاپیسا ،بلخ ،غزنی ،شهرستان بلخاب وﻻیت ﴎپل و کندهار به اتهام همکاری با جبهه ی مقاومت ملی ،عضویت در
صفوف نیروهای امنیتی ،مخالفت با رژیم ﴎکوب گر طالبان و همچنان بر اساس تبعیض آشکار قومی کوچ اجباری
دادهاند و یا در پی ظلم و ستم این گروه هزاران خانوده ی دیگر مجبور به کوچ اجباری شده اند.
بیشﱰ خانوادههایی که از سوی طالبان مجبور به کوچ اجباری شدهاند ،باشندهگان وﻻیتهای بغﻼن ،پنجشیر ،شهرستان
بلخاب ﴎپل و وﻻیتهای بلخ میباشند.
با توجه به وضع محدودیتهای سنگین این گروه بر نهادهای رسانهای ،ناظران و گزارشگران ،بررسی و تهیه گزارش از
وضعیت حقوق بﴩی در افغانستان با دشواریهای زیادی روبه رو گشت ،اما ش ری از رسانه ها و نهاد های بیناﳌللی
تحت ﴍایط دشوار حاکمیت طالبان ،توانستند بخشهایی از موارد نقض حقوق بﴩی را مستند سازی کنند.
این گزارش با اتکا به منابع معتﱪ از گزارش رسانههای ملی و بیناﳌللی ،یافتههای نهادهای حقوق بﴩی ،روایتهای
خﱪنگاران محلی ،مردم محل و منابع محلی جبهه ی مقاومت ملی تهیه شده است.
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 ۲۲می  ۱ /جوزا
 طالبان کـوچ اجـــباری مـردم شهرستان »ورسج« را
آغاز کردند که طی آن افراد این گروه خانه محمدعلم
و رحیمالله را با زور سﻼح و خشونت تخلیه کردند و
پایگاه نظامی ساختند .همچنان طالبان به خانوادههای
کسانی که در صفوف جبهه مقاومت هستند ،دستور
دادند که هرچه عاجل از محل کوچ کنند.

 ۱۱سپتامﱪ  ۲۰ /سنبله
 گروه طالبان صدها خانواده را در در مربوطات
ناحیه اول شهر قندهار ،مجبور به کوچ اجباری کردند.
 ۲۳سپتامﱪ  ۱ /ميزان
 طالبان حدود  ۴۰۰خانواده را از روستای »کیندیر«
شهرستان »پاتوی« دایکندی کوچ اجباری دادند و به
تعقیب آن ،در مجموع حدود  ۷۴۰خانواده از چندین
روستای همین ولسوالی به »اجبار« کوچ داده شدند.

 ۳۰می  ۹ /جوزا
 طـالبان در ادامــه جــنایتهـــای ضــد
بشــریشــان در وﻻیتهای پنجشیر و بغﻼن به تعداد
 ۷۰خانواده را به اتهام این که خانوادههای مربوط
به اعضای جبهه مقاومت ملی هستند ،از شهرستان
»اندرابها« کوچ اجباری دادند.آغاز کردند که طی آن
افراد این گروه خانه محمدعلم و رحیمالله را با زور
سﻼح و خشونت تخلیه کردند و پایگاه نظامی ساختند.
همچنان طالبان به خانوادههای کسانی که در صفوف
جبهه مقاومت هستند ،دستور دادند که هرچه عاجل
از محل کوچ کنند.

 ۱فﱪوری  ۲۷ /دلو
 در پی اذیتوآزار غیرنظامیان ،دهها خانواده در
وﻻیت پنجشیر مجبور به ترک خانههای شدند.
 ۱۲می  ۲۲ /ثور
 طالبان شـ ری از باشندهگان دره سـوچی شهرستان
»خوست« وﻻیت بغﻼن را به اتهام این که اعضای
خانوادههای آنان عضو جبهه مقاومت ملی هستند،
کوچ اجباری دادند.
 طالبان و کوچیهای مسلح در قریههای قاش
عمران و بخارای شهرستان »ناهور« وﻻیت غزنی،
جنگ قومی را اعﻼم کرده و مردم را مجبور به کوچ
اجباری کردند.

 ۵جون  ۱۵ /جوزا
 طالبان بیش از  ۱۰۰خانواده را پس از لتوکوپ و
ظلم و شکنجه از شهرستان »خوست« وﻻیت بغﻼن
کوچ اجباری دادند .این خانوادهها ییﻼقنشین دره
چرخ فلک و دهها خانواده دهنشین روستای »کهزر«
این دره از سوی طالبان مجبور به کوچ اجباری شدند.

 ۱۸می  ۲۸ /ثور
 طالبان  ۲۷خانواده را در روستاهای انامک،
بــاغدره و تغانک شهرستان »پلحصار اندراب« کوچ
اجباری دادند.
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 ۱۴جون  ۲۴ /جوزا
 طالبان در شـهرستـان »خوست« بـغﻼن ۱۰
خــانواده را از روستای دره ِده این شهرستان کوچ
اجباری دادند.
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 ۸جوﻻى  ۱۷ /ﴎطان
 طالبان چندین خانواده به شمول خانواده فرمانده
ملک دره ،از فرماندهان پیشین شان را کوچ اجباری
دادند.

 ۱۷جون  ۲۷ /جوزا
 باشندهگان حدود پنج روستای شهرستان »رخه«
وﻻیت پنجشیر به دلیل فشارهای طالبان مناطقشان
را ترک کردند.
این خانوادهها از روستاهای چ لورده ،دوشاخ،
بﻼق ،نریان و بوتهوار شهرستان »رخه« به دلیل ایجاد
سنگرهای نظامی در منازلشان توسط طالبان مجبور به
ترک خانههایشان شدند.

 ۱۳جوﻻى  ۲۲ /ﴎطان
 طالبان پس از تحرکات نظامی نیروهای جبهه
مقاومت ملی در وﻻیت بغﻼن جستوجوی
خانهبهخانه را در روستاهای کزر ،سچی ،دره ده،
پوزریگ ،لروان ،دهیک و سچی پایان شدت بخشیده
و مردم را در این مناطق مجبور به ترک خانههایشان
کردند.

 ۲۳جون  ۲ /ﴎطان
 در پی یورش گروه طالبان بر شهرستان بلخات
وﻻیت ﴎپل ،صدها خانواده از سوی این گروه کوچ
اجباری داده شدهاند و صدها خانواده دیگر از بیم
ستم طالبان ناگزیر شدند که خانههایشان را ترک وده
و به کوهها ،درهها و وﻻیتهای همجوار آواره شوند.

 ۲۱جوﻻى  ۳۰ /ﴎطان
 گروه طالبان پس از شکستهای سنگین و تلفات
بیش ر در نﱪدها با جبهل مقاومت ملی افغانستان،
 ۱۵۰خانواده را کوچ اجباری دادند .این خانوادهها از
روستاهای انامک ،تیرگران ،باغدره ،تغانک ،نوبهار،
لکرمار ،تاجیکان ،آهنگران ،ﻻرباج و دره جر قاسان
شهرستان »دهصﻼح« وﻻیت بغﻼن هستند که در پی
فشار و ستم طالبان به شهرستان هاى همجوار و
شهر پلخمری آواره شدند.

 ۲۸جون  ۷ /ﴎطان
 طالبان در بـلخ بیجاشدهگان چادرنشین را مـجبور
به کوچ اجباری کردند .بیجاشدهگان که ش رشان به
بیش از  ۵۰۰خانواده میرسد ،از وﻻیتهای فاریاب،
جوزجان و ﴎپل هستند و از سه سال بدینسو به
دلیل جنگ خانههایشان را ترک کرده و به مزارﴍیف
پناه آورده بودند.
 ۲جوﻻى  ۱۱ /ﴎطان
 طالبان چندین خانواده بهشمول خانوادههای
منسوبان نهادهای امنیتی دولت پیشین و باشندهگان
وﻻیت کاپیسا را کوچ اجباری دادند .این خانوادهها
بهخاطر کار در حکومت پیشین و یک عضو این گروه
را به اتهام همکاری با نیروهای مخالف طالبان مجبور
به کوچ اجباری شدند.
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ادامه ی ارتباط طالبان با شبکههای تروریستی بیناﳌللی
در پی اشغال افغانستان توسط گروه جنایتکار طالبان ،هزاران تروریست و جنگجوی خارجی از کشورهای چین،
تاجیکستان ،ازبکستان ،چیچین ،روسیه ،پاکستان و بعضی کشورهای دیگر منطقه در افغانستان آزادانه به فعالیت
پرداختند و این کشور را به پایگاه عمده ی تروریسم بیناﳌللی تبدیل کردهاند ،تا بتوانند جغرافیای جنگیشان را به
گونه ی تدریجی از این کشور به سایر نقاط جهان توسعه دهند.
بر بنیاد اطﻼعات به دستآمده از منابع موثق و گزارشهای سازمانهای ضد تروریسم بیناﳌللی ،هماکنون گروههای
تروریستی شامل القاعده ،داعش ،ج عت انصارالله ،حرکت اسﻼمی ترکستان ﴍقی ،حرکت اسﻼمی ازبکستان و
امارت اسﻼمی قفقاز که پیوندهایی با شبکه های القاعده و گروه داعش دارند ،در کنار جنگجویان گروه طالبان
فعالیت میکنند.
فعالیت شبکه های القاعده و گروه داعش در ش ر زیادی از وﻻیتهای ﴍقی ،ش ل و ش لﴍق و قسمتهایی از
وﻻیتهای جنوبی با همکاری قومندان های طالبان به شدت ادامه دارد ،و دوام این وضعیت امنیت و ثبات منطقه
و جهان را با تهدیدهای جدی رو به رو میکند.
در حال حاﴐ ش ری از جنگجویان مربوط به ج عت انصارالله تاجیکستان ،حرکت اسﻼمی ترکستان ﴍقی و حرکت
اسﻼمی ازبکستان در شهرستان های مرزی وﻻیتهای بدخشان ،تخار ،کندز و دیگر وﻻیتهای ش لی هم مرز با
کشورهای آسیای میانه مستقر شدهاند ،تا بتوانند در بلندمدت با تحرکات نظامی و افزایش حمﻼت تروریستی امنیت
کشورهای آسیای میانه را با تهدیدهای جدی روبهرو کنند .ج عت انصارالله در فهرست گروههای تروریستی کشور
تاجیکستان قرار دارد و با شبکه ی القاعده و داعش ارتباط نزدیک دارد.
با آن که گروه طالبان در موافقت نامه ی دوحه با ایاﻻت متحده امریکا متعهد به قطع ارتباط با گروههای تروریستی
خارجی شد ،اما کشته شدن الظواهری ،رهﱪ شبکه ی القاعده در کابل نشان داد که این گروه نه تنها با شبکههای
تروریستی قطع ارتباط نکرده ،بلکه با پناه دادن به گروههای تروریستی از جمله داعش و القاعده و دیگر گروههایی
که با این دو گروه تروریستی ارتباط قوی دارند ،افغانستان را به بزرگﱰین پایگاه تروریسم بین اﳌللی تبدیل کردهاند.
کشته شدن رهﱪ القاعده در کابل ،ارتباط نزدیک گروه طالبان با تحریک طالبان پاکستان که یک شاخهی آن با داعش
در ارتباط نزدیک است ،و جابهجایی نیروهای ج عت انصارلله تاجیکستان ،جنبش اسﻼمی ترکستان ﴍقی و حرکت
اسﻼمی ازبکستان که از سوی کشورهای متبوعشان متهم به ارتباط با گروه داعش و شبکه ی القاعدهاند در مناطق
مرزی با کشورهای آسیای میانه ،نشان میدهد که طالبان با ام گروههای تروریستی دامنه ی ارتباطشان را ه نگونه
که در  ۲۰سال گذشته تحکیم وده بودند ،گسﱰدهتر ساخته اند.
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القاعده
القاعده ،یکی از بزرگترین شبکههای تروریستی جهان است که در دهه ی  ۷۰و همزمان با تسلط دور اول طالبان
بر افغانستان ،با این گروه ارتباط تنگا تنگ ایجاد کرد و سالهای زیادی گروه طالبان را در نﱪد با مقاومت مردم
افغانستان همکاری ود .بر بنیاد بررسی های سازمان ملل متحد در بیش از  ۲۰سال گذشته ارتباط این دو گروه
)طالبان و القاعده( نزدیکتر و محکمتر شده است.
دادههای منابع اطﻼعاتی جبهه مقاومت ملی ،برآوردهای ایاﻻت متحده امریکا و سازمان ملل متحد نشان میدهد که
پس از تسلط طالبان بر افغانستان ،دامنه ی فعالیت های القاعده در افغانستان بیشﱰ شده است.
شبکه ی القاعده به عنوان یک شبکه ی تررویستی که هسته ی مرکزی آن از سالهای گذشته بدینسو در افغانستان
بوده است ،در بسیاری از کشورهای اسﻼمی و حتی شبه قاره ی هند شاخههایی را به هدف فعالیتهای تروریستی
ایجاد کرده است ،اما بخش بزرگ فعالیتهای آن در افغانستان و زیر حاکمیت و ح یت طالبان انجام میشود.
رهﱪان این شبکه ی تروریستی هماکنون در افغانستان و زیر پوشش و ح یت مستقیم طالبان فعایت می کنند،
و نیروهای جنگی آنان در امی نﱪدها در کنار طالبان علیه نیروهای جبهه ی مقاومت ملی افغانستان می جنگند.
داعش
شاخه ی خراسان دولت اسﻼمی )داعش( در سال  ۱۳۹۳در افغانستان اعﻼم موجودیت کرد و نخستین پایگاه خود را
در ﴍق افغانستان و در مناطق مرزی قبایلی پاکستان ایجاد و فعالیتهای تروریستی اش را کلید زد.
اعضای این گروه تروریستی متشکل از جنگجویان تحریک طالبان پاکستانی و نیروهای مربوط به شبکه حقانی افغانستان
اند که خونین ترین حمﻼت را در وﻻیتهای مختلف افغانستان به ویژه مناطق هزاره نشین کشور انجام داده اند.
با آنکه در پی فشار و عملیات های نیروهای بیناﳌللی و نیروهای امنیتی افغانستان در سالهای گذشته این شبکه ی
تررویستی پراکنده و بسیار ضعیف شده بود ،اما با تسلط طالبان بر افغانستان حمﻼت آنان شدت بیشﱰی یافته است.
ه هنگی نزدیک طالبان با تحریک طالبان پاکستان ،گروههای تروریستی منطقه ای و القاعده که رابطه ی بسیار
نزدیک با گروه داعش دارند ،احت ل همکاری مخفیانه ی طالبان با گروه داعش را بیشﱰ میسازد.
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ج عت انصارالله
این گروه در سال  ۲۰۰۷به رهﱪی امرالدین طﱪی در پاکستان ايجاد شد .امرالدین طﱪی ،مشهور به ”مﻼ امرالدین“
دانش آموخته ی قاهره ،زاده ی روستای غﻼمان دهستان ”سمسالیق“ ناحیه ی نورآباد ،در ﴍق تاجیکستان بود .او از اولین
فعاﻻن نهضت اسﻼم گرای تاجیکان در اوایل دهه ی  ۱۹۹۰به ش ر میرود که بعدها ج عت انصارالله را تشکیل داد.
بنیان گذار ج عت انصارالله در زمان جنگهای داخلی در کنار نیروهای ضد دولتی علیه حکومت جمهوری
تاجیکستان جنگید ،ولی با آنکه در پی امضای موافقت نامه ی صلح از افغانستان به تاجیکستان بازگشت ،دیری نپایید
که با نهضت اسﻼمی ازبکستان وارد افغانستان شد و ﴎانجام در سال  ۲۰۱۵در وﻻیت ک افغانستان کشته شد.
انصارالله شاخهی از القاعده است و در حال حاﴐ مسولیت ج عت انصارالله را دولت ا ُف اصل الدین ،مشهور
به مولوی ابراهیم ،داماد امرالدین طﱪی بنیان گذار این ج عت بدوش دارد که در وﻻیت بدخشان افغانستان با
نیروهای زیر فرمانش زندگی میکند.
حرکت اسﻼمی ازبکستان
حرکت اسﻼمی ازبکستان در سال  ۱۹۹۸و پس از پایان جنگ داخلی تاجیکستان به رهﱪی جمعه بای نگانی و طاهر
یولداش ایجاد گردید و اکنون دامنه ی فعالیت های این گروه به ش ری از کشورهای آسیای میانه نیز کشانیده شده است.
در سال  ۲۰۰۱و در پی سقوط طالبان و حضور نیروهای بیناﳌللی در افغانستان ،این حرکت فعالیت هایش را به ش ل
و ش ل ﴍق افغانستان متمرکز کرد و ش ری از اعضای این حرکت نیز در وزیرستان ش لی جابهجا شدهاند.
بر بنیاد اطﻼعات موثق جبهه ی مقاومت ملی و سازمانهای بیناﳌللی ،جنگجویان این حرکت با گروه داعش و
طالبان همکاری بسیار نزدیکی دارند .پس از سلطه ی طالبان بر افغانستان ،جنگجویان این گروه در مناطق مرزی با
کشورهای آسیای میانه در وﻻیتهای ش ل و ش لﴩق کشور به گونه ی آزادانه به فعالیت نظامی می کنند.
جنبش اسﻼمى ترکستان ﴍقی
خواستگاه اصلی جنبش اسﻼمی ترکستان ﴍقی ایالت سینکیانگ چین است و به عنوان یک گروه جداییطالب شناخته
میشود؛ در سالهای گذشته بخش بزرگی از فعالیت های جنبش اسﻼمی ترکستان ﴍقی بر مناطق مرزی چین و
پاکستان متمرکز بود ،و در پی درخواست چین و عملیات نظامی پاکستان بر پناهگاه های آنان ،جنگجویان این گروه
وارد افغانستان شده و در مناطق ش ل و ش لﴩق مستقر گردیدند .این جنبش در سال  ۱۹۹۳ایجاد شده و توانسته
است ارتباط گسﱰدهیی با گروههای افراطی به ویژه القاعده ،داعش و طالبان بر قرار کند.
هماکنون "حاجی فرقان" از ایغورهای چین مسوولیت فرماندهی جنگجویان خارجی از جمله جنگجویان جنبش
اسﻼمى ترکستان ﴍقی را به دوش دارد ،و در وﻻیت بدخشان زندگی میکند و به ام افرادش شناسنامه هایی با
هویت بدخشانی گرفته است .هم اکنون حدود  ۵۰۰خانواده از این جنگجویان در شهرستان های جرم ،وردوج و
راغستان بدخشان زیر ح یت طالبان زندگی میکنند.
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آزادی بیان زیر سایه ی طالبان؛ یک سال سکوت و خفقان
یک سال پیش ،آخرین میخ بر آزادی بیان کوبیده شد و مردم افغانستان محکوم به سکوت شدند .طالبان از نخستین
روزهای حاکمیتشان به ﴎکوب خﱪنگاران پرداختند ،رسانههای آزاد را ﴎکوب ودند و خﱪنگاران را به جرم پخش
و نﴩ حقایق مورد آزار و اذیت و شنکجه قرار دادند.
در طی یک سال سلطه ی طالبان ،بیش از  ۱۵۰خﱪنگار و کارمند رسانهای بازداشت ،شکنجه ،زخمی و یا کشته شدهاند.
از مجموع این رقم  ۴خﱪنگار کشته ،دستکم  ۱۰خﱪنگار زخمی ۳۰ ،خﱪنگار لتوکوب و باقی بازداشت شدهاند.
در یک سال گذشته تعداد رسانهها در کشور  ۳۹٫۵۹درصد کاهش یافته و  ۵۹٫۸۶درصد از ش ر خﱪنگاران در
افغانستان کاسته شده است.
در جریان یک سال سلطه ی طالبان  ۲۲۰رسانه ی تصویری ،شنیداری و نوشتاری متوقف شده و ده ها رسانه ی دیگر
در حال تعطیل قرار دارند.
در یک سال گذشته آسیب های غیر قابل جﱪان به جامعه ی خﱪنگاری بویژه خﱪنگاران زن رسیده است؛ از مجموع
 ۸۰درصد از خﱪنگاران و کارکنان رسانه ای زن در افغانستان شغلهای خود را از دست دادهاند یا کار کردن در زیر
چﱰ سیاه طالبان برایشان ناممکن شده است.
از میان  ۲۷۵۶خﱪنگار زن حاﻻ فقط  ۶۰۰زن در رسانهها آنهم با محدودیت های شدید مﴫوف کاراند.
این گروه تروریستی مجریهای زن تلویزیونها در افغانستان را مجبور کرده چهره هایشان را بپوشانند ،و به جز
پایتخت ،در وﻻیتها نﴩ صدا و تصویر زنان منع شده است.
در حال حاﴐ  ۶خﱪنگار در زندان طالبان زندانی اند و صدها خﱪنگار دیگر از ترس جان ،کشور را ترک کرده اند.
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یک خﱪنگار به جبهه ی مقاومت ملی میگوید :حاکمیت گروه وحشی طالبان دستاوردهای  ۲۰سال دموکراسی و آزادی بیان را
در افغانستان از هم پاشید و صدها تن از هممسلکانش در داخل و خارج از افغانستان در بدترین حالت ممکن قرار دارند.

طالبان تا اکنون دهها خﱪنگار را به دلیل پوشش حرکتهای اعﱰاضی زنان بازداشت کردهاند .در  ۲۲اسد ۱۰ ،خﱪنگاری
که میخواستند اعﱰاض زنان علیه طالبان را پوشش دهند ،از سوی طالبان بازداشت شدند.
میرزا حسنی ،مدیر مسئول یکی از رادیوهای محلی در وﻻیت دایکندی یکی از خﱪنگارانی است که از سوی طالبان
زندانی شده است .یکی از بستهگان آقای حسنی به جبهه ی مقاومت ملی میگوید :او در قید استخبارات طالبان است
و تا هنوز از آزادیاش اطﻼعی در دست نیست .به گفته ی این منبع ،طالبان میرزا حسنی را به گونه ی بسیار شدید
شکنجه می کنند.
عبدالله ولیزاده ،یکی از خﱪنگاران میگوید :پس از یک سال اشغال افغانستان ،طالبان  ۱۴همکار و هم مسلکش را
در کابل به زندانهای تاریک انداختهاند .او گفته است که همکار دیگرش دو ماه میشود در بند طالبان به ﴎ میبرد
و از وضعیت او حتی مادرش اطﻼع ندارد.
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گاهش ر یک سال کشتار و جنایت

 ۸سپتامﱪ ۱۷ /سنبله
 سه تن از سوی افراد طالبان وﻻیت بلخ تیرباران شدند.
هویت این افراد به دلیل ملتهببودن وضعیت بلخ ،نامعلوم ماند.

 نیــروهای طالـبان  ۴ســربــاز پیــشین حکــومت را در
حوزههای نهم و پنجم وﻻیت کندهار تیرباران کردند.

 دو تن از سوی طالبان در وﻻیت جوزجان کشته شدند.
این افراد غیرنظامی بودند.

 امید ﴍیفی ،فعال مدنی و بشیراحمد بیات ،آموزگار
در وﻻیت هرات از سوی نیروهای طالبان کشته شدند .این
دو تن در نتیجه گلولهباری مستقیم طالبان بر معﱰضان در
این روز جان باختند .در این گلولهباری  ۷تن زخمی شدند.

 ۱۹آگست  ۲۸ /اسد
 یک تن در وﻻیت تـخار از سوی طالـبان تیرباران شد.
این فرد غیرنظامی بود و مﴫوف دکانداری در شهر تالقان
مرکز تخار بود .از او دو کودک به جا مانده است.

 ۱۱سپتامﱪ  ۲۰ /سنبله
 طالبان روحالله عزیزی ،برادر امرالله صالح را تیرباران
کردند .او مسلح نبود ،طالبان او را در مسیر راه از موتر
پایین وده و به رگبار گلوله بستند.

 ۲۰آگست  ۲۹ /اسد
 طالـبان یـک عضـو خـانـوادهی یـک خﱪنــگار شبـکهی
آﳌانی دویچهوله را در وﻻیــت هــرات کشتند و یک عضو
دیگر این خانواده را زخمی کردند.

 ۱۲سپتامﱪ  ۲۱ /سنبله
 برادر فهیمه رحمتی ،یک فعال مدنی در وﻻیت کندهار
از سوی نیروهای طالبان تیرباران شد .او عضو پیشین
نیروهای امنیتی بود .طالبان یک برادر و خواهر این فعال
مدنی را در این روز بازداشت کردند.

 ۳۰آگست  ۸ /سنبله
 طالبان یک پزشـک محلی را با ده عضـو خانوادهاش در
روستای ِدهیک شهرستان پلحصار )اندراب ها( وﻻیت بغﻼن کشتند.

 ۱۵سپتامﱪ  ۲۴ /سنبله

 ۲سپتامﱪ  ۱۱ /سنبله

 بیبیسی در یک گزارش افشاگرایانه از کشتار بیش از
 ۲۰غیرنظامی در وﻻیت پنجشیر به دست نیروهای طالبان
خﱪ داد .به گزارش این رسانهی بیناﳌللی ش ر افرادی که
به دست طالبان کشته شدهاند بیشﱰ از این رقم بوده ،اما
آنان با در نظرداشت محدودیت فضای جنگی در این وﻻیت
ﴏفاً این رقم را مستند کردهاند.

 در نتــیجهی گلولهبـاری طالـبان در وﻻیت نـنـگرهـار
دستکم  ۷تن کشته و بیش از  ۱۰تن زخمی شدند.

 طالبان فهیم دشتی ،روزنامهنگار ،رئیس اتحادیه
خﱪنگاران افغانستان و سخنگوی جبههی مقاومت ملی
افغانستان را در وﻻیت پنجشیر شهید کردند.
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 دست طالبان کشته شدهاند بیشﱰ از این رقم بوده ،اما
آنان با در نظرداشت محدودیت فضای جنگی در این وﻻیت
ﴏفاً این رقم را مستند کردهاند.
 ۲۲سپتامﱪ ۳۱ /سنبله
 در نتیجهی گلولهباری طالبان یک خﱪنگار در کابل
شدیدا ً زخمی شد.
 ۲۵سپتامﱪ  ۳ /میزان
 طالبان در وﻻیت هرات  ۴تن را تیرباران کردند و
اجساد آنان را در چهارراهی مستوفیت ،چوک گلها و
درب ملک شهر هرات در محﴬ عام به ایش گذاشتند.

»بازداشتها«
 ۷سپتامﱪ  ۱۶ /سنبله
 طالبان دستکم  ۱۴معﱰض و خﱪنگار که در یک حرکت
اعﱰاضی در کابل اشﱰاک کرده بودند را پس از لتوکوب و
شکنجه بازداشت کردند.
 ۲۲سپتامﱪ  ۳۱ /سنبله
ط ۷خﱪنگار از سوی نیروهای طالبان در وﻻیت کابل
بازداشت شدند .پنج تن از این خﱪنگاران مربوط روزنامه
اطﻼعات روز ،از روزنامههای داخلی افغانستان بودند.
 ۷سپتامﱪ  ۱ /سنبله
 طالبان یک داکﱰ متخصص مغز و اعصاب را در وﻻیت
بلخ اختطاف کردند.
 طالبان تا پـایـان ماه سپتامﱪ بیش از پنج هزار خانواده
را در وﻻیتهای تخار ،بغﻼن و کندهار کوچ اجباری دادند.
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 ۲اکتﱪ  ۱۰ /میزان

 ۱۳اکتﱪ  ۲۱ /میزان

 در نتیجهی پرتاب ب دستی از سوی نیروهای طالبان بر
یک مراسم عروسی در وﻻیت جوزجان ،عروس جان باخت.
این رویداد در شهرستان آقچهی این وﻻیت رخ داده بود.

 طالبان یک تازه داماد را در وﻻیت ارزگان کشتند .این مرد
تازه از ایران برگشته بود تا پس از عروسی خانوادهاش را به این
کشور انتقال دهد.

 ۳اکتﱪ  ۱۱ /میزان

 دو تن در وﻻیت هرات از سوی طالبان پس از شکنجه
کشته شدند .این رویداد در شهرستان »رباطسنگی« هرات رخ
داده است.

 سه تن به شمول سیدمعروف سادات ،خﱪنگار در وﻻیت
ننگرهار در نتیجهی گلولهباری طالبان کشته شدند.

 طالبان  ۴تن را در ناحیهی ششم شهر ننگرهار کشتند و
اجسادشان را در یک ویرانه انداختند.

 طالبان در وﻻیت ننگرهار یک مرد کهنسال را ﴎبریدند
و ﴎش را به ایش گذاشتند.

 ۲۴اکتﱪ  ۲ /عقرب

 طالبان در وﻻیت هرات دو تن را کشتند و سپس اجساد
آنان را در محﴬ عام به ایش گذاشتند.

 طالبان در وﻻیت ننگرهار چندین خﱪنگار را لتوکوب
کردند .این خﱪنگاران اعزام شده بودند تا وضعیت مرز
تورخم را گزارش بدهند.

 ۴اکتﱪ  ۱۲ /میزان
 طالبان بر یک خانه در ناحیهی  ۱۷شهر کابل حمله کردند
و ام  ۱۰عضو خانواده را به قتل رساندند.

 ۲۵اکتﱪ ۳ /عقرب
 چهار غیرنظامی از سوی طالبان در وﻻیت غور تیرباران
شدند .از میان این افراد دو تن عضو پیشین نیروهای امنیتی
بودند و دو تن دیگر غیرنظامی ،یکی از غیرنظامیان کشتهشده
یک کودک  ۱۲ساله بود که برای تداوی به هرات میآمد .این
رویداد در منطقه برهخانهی وﻻیت غور رخ داده است.

 ۵اکتﱪ  ۱۳ /میزان
 طالبان  ۱۳تن از شهروندان هزاره به شمول یک دخﱰ ۱۷
ساله را کشتند.
 ۷اکتﱪ  ۱۵ /میزان

 طالبان عفرانالله مراد ،آمر پیشین امنیت ننگرهار را به
قتل رساندند .او برادر ابرارالله مراد ،عضو پیشین مجلس
ایندهگان و اﴎارالله مراد ،عضو شورای وﻻیتی ننگرهار بود.

 طالبان دو غیرنظامی را در وﻻیت پنجشیر تیرباران کردند.
این افراد مﴫوف کشاورزی در این وﻻیت بودهاند.
 طالبان دو تن را در وﻻیت بدخشان شکنجه و لتوکوب
کردند.این دو تن باشندهگان فیضآباد بودند که به کابل میآمدند.

 طالبان سعیدالله ،یک عا
شهرستان بهسود ننگرهار کشتند.

 ۱۰اکتﱪ  ۱۸ /میزان

دین را در منطقه مقامخان

 ۲۷اکتﱪ  ۵ /عقرب

 یک چوپــان در وﻻیت فــراه از سوی افراد طالبان کشته
شد .اسم این چوپان احمدالله بوده است.

 طالبان پنج تن از شهروندان هزاره را در وﻻیت غزنی
پس از شکنجه ،به گونه فجیعی کشتند .چهار تن از قربانیان
باشندهگان قرهباغ غزنی و یک تن باشنده جاغوری بوده است.

 ۱۲اکتﱪ  ۲۰ /میزان
 طالبان عبدالرح ن معاون ،یک فعال مدنی در وﻻیت
ننگرهار را به قتل رساندند.
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گاهش ر یک سال کشتار و جنایت
 ۲۸اکتﱪ  ۶ /عقرب

 ۱۰نوامﱪ  ۱۹ /عقرب

 طالبان یک مﻼامام مسجد را در شهرستان اﳌار فاریاب
ﴎ بریدند ،این امام مسجد بسمالله نام داشته است.

 چهار کودک در نتیجهی انفجار ماین جاسازیشدهی طالبان
در ساحه تﴪقی شهر فیروزکوه ،مرکز وﻻیت فراه زخمی شدهاند.

 ۲نوامﱪ  ۱۱ /عقرب

 ۱۲نوامﱪ  ۲۱ /عقرب

 طالبان یک عا دین را در ساحهی »ادهی کابل«
شهر جﻼلآباد ،مرکز وﻻیت ننگرهار کشتند .نام این عا
عبدالواحد بوده است.

 نیروهای طالبان در کوچهی گندم بازار شهر کندز ،یک
آسیاببان و شاگردش را کشتند .آسیاببان آدمخان نام
داشت و هشت کودک قد و نیمقد از وی باقی مانده است.
شاگرد او  ۲۳سال داشت و به تازهگی نامزد شده بود.

 ۳نوامﱪ  ۱۲ /عقرب

 ۱۳نوامﱪ  ۲۲ /عقرب

 طالبان دو تن را در نزدیکی گمرک شهر جﻼلآباد کشتند.

 طالبان یک بریدمل پیشین ارتش را در شهرستان حصهی اول
کوهستان وﻻیت کاپیسا تیرباران کردند .این ﴎباز کشته شده جعفر
سنجنی نام داشت و در گذشته در فرقه  ۱۱۱ارتش خدمت کرده بود.

 در نتیجهی انفجار یک فیر مرمی هاوان طالبان در
شهرستان چهاردرهی وﻻیت کندز ،دو کودک جان باختند و
پنج کودک دیگر زخمی شدند.

 دو افﴪ زن و از اعضای ارتش پیشین در شهر گردیز مرکز
پکتیا از سوی طالبان کشته شدند .اجساد این دو زن از ناحیه
اول شهر گردیز یافت شد.

 ۷نوامﱪ  ۱۶ /عقرب
 طالبان در مسیر شاهراه غور-کابل یک تن را کشتند و سه
تن دیگر را زخمی کردند.

 ۱۵نوامﱪ  ۲۴ /عقرب

 طالبان یک جوان به نام نعمتالله را به دلیل داش
سابقهی عضویت در خیزشهای مردمی پیش چش ن
خانوادهاش تیرباران کردند.

 در نتیجهی گلولهباری طالبان یک کارگر معدن زغال سنگ
در تالهوبرفکبغﻼنجانباختو یک تندیگر بهشدت زخمیشد.

 ۸نوامﱪ  ۱۷ /عقرب

 ۱۶نوامﱪ  ۲۵ /عقرب

 یک نیروی پیشین حکومتی در شهرستان تالقان وﻻیت
تخار از سوی طالبان تیرباران شد.

 در نتیجهی حمله طالبان در وﻻیت کندهار ،دو غیرنظامی جان باختند.

 ۲۴نوامﱪ  ۳ /قوس

 طالبان یک جوان  ۱۹ساله را در روستای زرگران شهرستان
»اشکاشم« بدخشان به جرم گوشدادن به موسیقی تیرباران
کردند .این جوان وحیدالله نام داشت و بهتازهگی از مکتب فارغ شده بود.

 طالبان بهاوالدین کندزی ،آمر حوزه امنیت ملی حکومت
پیشین در شهرستان خانآباد وﻻیت کندز را کشتند.
 طالبان بهاوالدین کندزی ،آمر حوزه امنیت ملی حکومت
پیشین در شهرستان خانآباد وﻻیت کندز را کشتند.
 یک زن با فرزندش در نتیجهی پرتاب ب دستی از سوی
افراد طالبان بر یک خانهی مسکونی در وﻻیت لوگر کشته شدند؛
این رویداد در ساحه قلعهی الیاس خان بابا ،از مربوطات پل
علم ،مرکز این وﻻیت رخ داده بود.

 ۹نوامﱪ  ۱۸ /عقرب
 طالبان دو تن از نیروهای پیشین امنیتی به نامهای شعیب
آریایی و سهراب حقانی را در وﻻیت تخار تیرباران کردند .شعیب
آریایی رییس ارکان کندک نیروهای ﴎحدی در نیمروز و سهراب
حقانی عضو نیروهای ﴎحدی تخار بود.
گزارش ساﻻنه | nationalresistance.org
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گاهش ر یک سال کشتار و جنایت
 مولوی روحالله حنیفیار آمر دارالعلوم امام اعظم با
یک روحانی دیگر در نتیجهی تیراندازی طالبان به سوی آنها،
در مرکز وﻻیت کاپیسا کشته شدند .این رویداد در ساحه ریگ
روان از مربوطات مرکز کاپیسا رخ داده است.
 ۲۵نوامﱪ  ۴ /قوس
 در پی انفجار یک ماین جاسازیشده از سوی طالبان در
ساحهی گوﻻیی باغ شهر تالقان مرکز وﻻیت تخار ،پنج کودک
جان باختند.
 نصیراحمد وکیلزاده ،آمر جنایی پیشین شهرستان شهرک
وﻻیت غور از سوی طالبان به قتل رسید.
 ۲۶نوامﱪ  ۵ /قوس
 افراد طالبان یک بزرگ قومی به نام »ماما غوث« را در
شهر چاریکار ،مرکز وﻻیت پروان کشتند.
 ۳۰نوامﱪ  ۹ /قوس
 دیدبان حقوق بﴩ گزارش داد که طالبان پس از اشغال
افغانستان ،دست به حمﻼت انتقامجویانه زده و حدود ۱۰۰
نفر که همه اعضای نیروهای امنیتی پیشین بودهاند را در
چهار وﻻیت افغانستان اعدام صحرایی کردهاند .این سازمان
گفت که این رویدادها پس از خروج نیروهای خارجی بین
ماههای اگست تا اکتوبر در وﻻیتهای غزنی ،کندهار ،کندز
و هلمند رخ داده است .در این گزارش ،آمده است که چنین
رویدادهایی ممکن در ﴎاﴎ افغانستان رخ داده باشد.
افزون بر این ،ش ری هم به گونه مرموز و ناپدید شدهاند.
بر اساس گزارش این سازمان ،طالبان با استفاده از سابقهی
کاری کارمندان دولتی و معلومات که درج سیستم دولت بوده
است ،افراد را شناسایی ،بازداشت و اعدام کردهاند(۱) .

) - (۱دیدبان حقوق بﴩ
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گاهش ر یک سال کشتار و جنایت
 ۲دسامﱪ  ۱۱ /قوس

 ۹دسامﱪ  ۱۸ /قوس

 در نتیجهی حملهی افراد مولوی غﻼم معاون فرماندار
طالبان و مولوی حنیف ،قومندان امنیه این گروه برای
شهرستان چاهآب تخار بر یک محفل عروسی بیش از  ۱۰زن
زخمی شدند.
 ۴دسامﱪ  ۱۳ /قوس

 نیروهای طالبان یک زرگر را در وﻻیت کندز کشتند .این
رویداد در ساحه »قلعهتپه« شهر کندز رخ داده بود.
 نیروهای طالبان در کندز با رنجرشان یک پیرمرد را در
شهرک ﴎ دوره از مربوطات مرکز این وﻻیت زیر گرفتند و کشتند.
 ۱۱دسامﱪ  ۲۰ /قوس

 عبداﳌالک احمدی ،کارمند امنیت ملی حکومت پیشین
در وﻻیت بلخ از سوی طالبان کشته شد.

 طالبان یک عا دین را در وﻻیت فراه به قتل رساندند.
این عا شیخ محمداس عیل موحدی نام داشت و از عاﳌان
اهل تشیع فراه بود.

 طالبان ﴎ یک کودک  ۱۰ساله را در نزدیکی ریاست
معارف تخار بریدند .برادر این کودک عضو نیروهای پیشین
ارتش بوده است.

 در پی تیراندازی نیروهای طالبان بر یک موتر غیرنظامیان
در قندهار ،دو تن کشته و سه تن دیگر زخمی شدند.
این رویداد در حوزهی دوم امنیتی شهر قندهار رخ داده بود.
کشتهشدهگان این تیراندازی یک زن و یک دخﱰ خردسال بودهاند.

 ۵دسامﱪ  ۱۴ /قوس
 طالبان حبیبالله ای ق ،ﴎباز پولیس محلی حکومت
پیشین را به شکل بی رح نهیی به قتل رساندند .این ﴎباز
زیر شکنجه طالبان جان داده بود.

 نیروهای طالبان در کندز با موترشان یک دانشآموز صنف
 ۱۱مکتب را در مرکز این وﻻیت زیر گرفتند .این رویداد در
ساحهی مدرسه خیابان ،از مربوطات مرکز کندز رخ داد.

 ۶دسامﱪ  ۱۵ /قوس

 يک جوان به نام فیصل در نتیجه تیراندازی طالبان در
ساحه قوای مرکز شهر کابل کشته شد.

 در نتیجهی پرتاب ب دستی از سوی افراد طالبان بر یک
خانهی مسکونی در وﻻیت هرات ،یک زن سقط جنین کرد.

 ۱۵دسامﱪ  ۲۴ /قوس

 ۷دسامﱪ  ۱۶ /قوس

 سازمان عفو بیناﳌلل گزارش داد که پس از تسلط طالبان
بر افغانستان ،اقلیتهای قومی ،مذهبی ،ﴎبازان نیروهای
امنیتی حکومت پیشین و افرادی که به عنوان طرفداران دولت
پیشین شناخته میشدند ،شکنجه و کشته شدهاند .این سازمان
حملهی طالبان بر پنجشیر و شکنجه و کش باشندهگان آن
وﻻیت را از جمله کارهای انتقامجویانه آنان یاد کرد .به گفتهی
سازمان عفو بیناﳌلل ،طالبان افراد بازداشتشده را پس از
شکنجه ،از غذا ،آب و خدمات صحی محروم کردهاند(۲) .

 حنیفالله ﴎجنگ ،افﴪ پیشین قومندانی امنیه وﻻیت
نورستان از سوی طالبان کشته شد .این افﴪ در راه ک -
نورستان در منطقه »ننگﻼم« به قتل رسید.
 طالبان چهار تن را در محﴬ عام کشتند .این رویداد در
شهرستان گیزاب وﻻیت ارزگان رخ داده بود.
 ۸دسامﱪ  ۱۷ /قوس
 نیروهای طالبان در کندز با موترشان یک پیرمرد را در
مرکز این وﻻیت زیر گرفتند .این رویداد در شهرک ﴎ دوره،
از مربوطات مرکز کندز رخ داده بود.

 ۱۸دسامﱪ  ۲۷ /قوس
 نیروهای طالبان در بغﻼن با موترشان یک جوان را در
مرکز این وﻻیت زیر گرفتند.

) - (۲سازمان عفو بیناﳌلل
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گاهش ر یک سال کشتار و جنایت
 طالبان مولوی بسمالله شاکر ،ﴎمعلم دارالعلوم عربی
را در ناحیه هفدهم شهر کابل کشتند.
 ۱۹دسامﱪ  ۲۸ /قوس
 طالبان یک تن را در منطقه پوزه ایشان در وﻻیت بغﻼن به
قتل رساندند و جسدش را در محﴬ عام به ایش گذاشتند.
 ۲۱دسامﱪ  ۳۰ /قوس
 نیروهای وابسته به طالبان شایسته طوطاخیل ،یکی از
باشندهگان کندز را به شکل بیرح نهیی توسط چاقو به قتل
رسانند .این رویداد در ساحه »پل چهار دره« ،از مربوطات شهر
کندز رخ داده است .از این جوان چهار کودک به جا مانده است.
 ۲۵دسامﱪ  ۴ /جدى
 در نتیجهی انفجار یک ماین از سوی طالبان در وﻻیت
تخار دو کودک کشته و دو تن دیگر زخمی شدند .این رویداد
در روستای »جرباشی« ،از مربوطات شهرستان ینگی قلعه رخ
داده است.
 ۲دسامﱪ  ۵ /جدى
 در پی تیراندازی افراد طالبان در ساحه مارکیت شهرداری
از مربوطات حوزه دوم امنیتی شهر گردیز ،مرکز پکتیا یک
جوان به نام اقبال کشته شد.
 ۲۷دسامﱪ  /جدى
 طالبان مقﱪهی دریاخان تﻼش ،فرمانده پیشین پولیس
شهرستان ﴎوبی در وﻻیت پکتیکا را منفجر کردند.
 ۲۹دسامﱪ  ۸ /جدى
 در نتیجهی انفجار یک ﴎگلوله هاوان طالبان در روستای
سیدخیل شهرستان احمدآباد وﻻیت پکتیا ،دو کودک کشته و
چهار کودک دیگر زخمی شدند.
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گاهش ر یک سال کشتار و جنایت
 ۱۱جنوری  ۲۱ /جدی

 ۱جنوری  ۱۱ /جدی


 یک انجینیر فابریکه سمنت غوری در وﻻیت بغﻼن از
سوی طالبان کشته شد .این فرد عزیز نام داشت و باشندهی
دند شهابالدین بود.

طالبان یک زن و شوهر را در وﻻیت بلخ تیرباران کردند.
 ۲جنوری  ۱۲ /جدی

 طالبان یک تن را در وﻻیت پروان ﴎبریدند و جسد او را
در یک چهاردیواری در منطقهی پارچه  ۱۱شهر چاریکار انداختند.

 ۱۲جنوری  ۲۲ /جدی
 در نتیجهی گلولهباری فرمانده امنیه گروه طالبان برای
شهرستان شولگره ،به باشندهگان روستای رحمتآباد این
شهرستان ،پنج غیرنظامی زخمی شدند.

 مسئوﻻن امر به معروف و نهی از منکر طالبان یک پیرمرد
و یک جوان را به دلیل حاﴐنشدن به از ج عت شکنجه کردند.
این رویداد در ساحهی ختایان شهر تالقان وﻻیت تخار رخ داده بود.

 یک مرد  ۷۰ساله در روستای قادرخیل وﻻیت پروان از
سوی نیروهای طالبان به قتل رسید.

 ۳جنوری  ۱۳ /جدی
 طالبان یک مرد  ۶۵ساله به نام عبدالغفار را در شهرستان
»نخجیر« وﻻیت سمنگان لتوکوب و شکنجه کردند.

 ۱۳جنوری  ۲۳ /جدی
 طالبان قوماندان جوره را که باشنده روستای تابهتاش
شهرستان »رستاق« تخار و یکی از ﴎگروههای خیزشهای
مردمی حکومت پیشین در آن شهرستان بود ،تیرباران کردند.

 ۸جنوری  ۱۸ /جدی
 طالبان عبدالرحیم صدیقی ،عضو هیأت مدیره اتحادیهی
ﴏافان هرات را کشتند .این رویداد در ناحیهی هشتم شهر
هرات رخ داده بود.

 ۱۴جنوری  ۲۴ /جدی
 در نتیجهی تیراندازی افراد طالبان در شهر میمنه وﻻیت
فاریاب یک غیرنظامی به نام پرویز ،جان باخت و یک زن زخمی شد.

 طالبان فیضالله جﻼل ،استاد دانشگاه کابل و کارشناس
سیاسی را بازداشت کردند.

 ۱۵جنوری  ۲۵ /جدی

 ۹جنوری  ۱۹ /جدی

 در پی تیراندازی طالبان بر متقاضیان ریاست پاسپورت
لغ ن ،یک مادر و دخﱰ زخمی شدهاند.

 طالبان اجمل ،محافظ پیشین یک عضو پارﳌان را با سه تن
دیگر کشتند .هویت سه فرد دیگر مشخص نشد ،اما طالبان
پیش از کش اجمل ،چش ن او را کشیده بودند.

 طالبان یک مرد میانسال را در وﻻیت پکتیا کشتند .جسد
این مرد در میان یک بوری از ساحه قلعهی خور از مربوطات
حوزه اول شهر گردیز پیدا شد.

 ۱۰جنوری  ۲۰ /جدی
 در نتیجهی انفجار یک ﴎگلوله راکت طالبان در شهرستان
لعلپور ننگرهار ۸ ،کودک کشته شدند .از این میان  ۷تن
دانشآموز بودند.

 ۱۶جنوری  ۲۶ /جدی
 در نتیجهی انفجار یک ﴎگلوله هاوان طالبان در تپه مﻼ
نوروز ،واقع در شهر پلخمری وﻻیت بغﻼن ،دو تن کشته و دو
کودک زخمی شدند.
 در انفجار یک ب از سوی طالبان در شهرستان بگرامی
کابل ،دو کودک کشته و چندین غیرنظامی زخمی شدند.
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 ۲۴جنوری  ۴ /دلو

 طالبان ذکی قیــس ،مدیر مسئول پیشین تلـــویزیــون
خصوصی خاور را در شهر کابل لتوکوب کردند.

 طالبان حبیبالله ،یکی از باشندهگان شهرستان فرخار
وﻻیت تخار را پس از بازداشت ،کشتند.

 ۱۷جنوری  ۲۷ /جدی

 ۲۵جنوری  ۵ /دلو

 در نتیجهی شلیک نیروهای طالبان در وﻻیت هرات دو
باشندهی این وﻻیت جان باختند .این رویداد در منطقهی
کاظمی مقابل کابل بانک سابق رخ داد .یکی از قربانیان یک
داکﱰ جراح به نام جﻼلی بود.

 طالبان یک تن را در وﻻیت فاریاب کشتند .هویت این فرد
نامشخص ماند .جسد این مرد از ساحهی دشت آس شهرستان
خانچهارباغ این وﻻیت پیدا شده بود.
 طالبان حبیبالرح ن ملکزاده ،فرمانده پیشین پولیس
شهرستان تیوره وﻻیت غور را در شهر هرات به قتل رساندند.

 ۱۸جنوری  ۲۸ /جدی
 مهدی واحدی ،وکیل گذر ساحهی نوآباد منطقه ﴎخکوتل
وﻻیت بغﻼن از سوی طالبان کشته شد.

 ۲۸جنوری  ۸ /دلو
 طالبان محمدشفیع ،ﴎباز پیشین را با برادرش تیرباران
کردند .این رویداد در روستای چاریکاریهای شهرستان
خانآباد وﻻیت کندز رخ داده بود.

 ۱۹جنوری  ۲۹ /جدی
 یک جوان در ساحهی سیدماموت غازی از مربوطات شهر
پلعلم ،مرکز وﻻیت لوگر از سوی نیروهای طالبان به قتل رسید.

 ۲۹جنوری  ۹ /دلو

 در پی شلیک نیروهای طالبان بر رانندهگان گاری و
کراچیبانان در خوست ،دو رانندهی گاری زخمی شدند.
این رویداد در ساحهی »مسجد یعقوبی« از مربوطات مرکز
وﻻیت خوست رخ داد.

 طالبان نا زریاب پریانی و پروانه ابراهیمخیل ،دو دخﱰ
معﱰض به سیاستهای این گروه را از خانههایشان در شهر
کابل بازداشت کردند.

 ۲۱جنوری  ۱ /دلو

 ۳۱جنوری  ۱۱ /دلو

 در نتیجهی تیراندازی افراد طالبان در شهرستان چاهآب
وﻻیت تخار ،سه کودک کارگر زخمی شدند.

 آنتونیو گوترش ،دبیرکل سازمان ملل متحد گفت ،از
زمان روی کارآمدن طالبان ،این سازمان »ادعاهای معتﱪ«
دریافت کرده است که بیش از  ۱۰۰تن از اعضای سابق دولت،
نیروهای امنیتی پیشین و افرادی که با نیروهای بیناﳌللی
همکاری میکردند ،کشته شدهاند .گوترش افزود که به
رغم تضمینهای طالبان ،سازمان ملل گزارشهای جدی از
»ناپدیدشدن و سایر جنایات موثر بر حق زندهگی و امیت
جس نی« اعضای دولت سابق و همکاران نیروهای ائتﻼف
دریافت کرده است .دبیرکل سازمان ملل متحد گفت ،فعاﻻن
حقوق بﴩ و روزنامهنگاران همچنان با »حمله ،ارعاب،
آزارواذیت ،دستگیری خودﴎانه ،بدرفتاری و مرگ« روبهرو
هستند(۳) .

 طالبان بریالی ،یک کارمند ریاست زراعت حکومت پیشین را در
تخار تیرباران کردند .این رویداد در ساحهی دانشگاه تخار رخ داد.

 طالبان دو تن را در ساحهی چغاتک از مربوطات شهر
میمنه ،مرکز وﻻیت فاریاب کشتند.
 ۲۲جنوری  ۲ /دلو
 در پی انفجار یک ماین چسبکی طالبان هفت تن کشته و
بیش از  ۹تن دیگر زخمی شدند .این رویداد در منطقه محله
حاجی عباس شهر هرات رخ داد.
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 ۱۴فﱪوری  ۲۶ /دلو

 ۲فﱪوری  ۱۴ /دلو

 سیدآصف هاشمی ،رئیس دانشکده ﴍعیات دانشگاه
غزنی از سوی طالبان کشته شد.

 طالبان یک راننده را در پلعلم وﻻیت لوگر کشتند.
 ۵فﱪوری  ۱۷ /دلو

 طالبان یک زن و خﴪش را در ساحهی القانی خانه کﻼن
شهر ﴎپل وﻻیت ﴎپل تیرباران کردند.

 شورای امنیت سازمان ملل متحد گزارش داد که پﴪ اسامه
بن ﻻدن رهﱪ کشتهشدهی القاعده ،در جریان ماه اکتوبر
سال گذشتهی میﻼدی به افغانستان آمده است .تیم پشتیبانی
تحلیلی و نظارت بر تحریمهای سازمان ملل در این گزارش
گفت :گروههای تروریستی خارجی از القاعده در شبه قاره
هند تا جنبش اسﻼمی اوزبیکستان نسبت به سالهای اخیر
از آزادی بیشﱰی در افغانستان برخوردارند ،و پﴪ اسامه بن
ﻻدن در ماه اکتﱪ برای مﻼقات با مقامهای حکومت جدید ،از
این کشور بازدید کرده است .در این گزارش گفته شد :طالبان
هیچ کاری برای محدودکردن فعالیتهای تروریستهای
خارجی انجام نداده و هیچ نشانهی مبنی بر اینکه اقداماتی
برای محدودکردن فعالیتهای تروریستهای خارجی در
کشور انجام شده است ،وجود ندارد.

 طالبان یک ﴏاف به نام معلم گلامیر را در شهر کابل کشتند.

 ۱۵فﱪوری  ۲۷ /دلو
 در نتیجهی یک انفجار در مسجد جامعه قلعه نو در وﻻیت
بادغیس یک ازگزار کشته شد و  ۱۴تن دیگر زخم برداشتند.
این انفجار از سوی افراد طالبان سازماندهی شده بود.

 ۱۶فﱪوری  ۲۸ /دلو
 طالبان با حمله به خانه کامبخش نیکویی ،استاد دانشگاه
در کابل همﴪ و دخﱰش را لتوکوب کردند.
 ۱۷فﱪوری ۲۹ /دلو

 ۸فﱪوری  ۲۰ /دلو

 یک جوان به نام حفیظالله عمر در شهرستان اندخوی
وﻻیت فاریاب از سوی افراد طالبان کشته شد.

 یک بزرگ قومی به نام نادر بای در شهرستان گرزیوان
وﻻیت فاریاب از سوی طالبان کشته شد.

 طالبان جواد جعفری یکی از افﴪان پیشین وزارت دفاع
افغانستان را در شهر کابل کشتند.

 ۱۲فﱪوری  ۲۴ /دلو

 ۱۸فﱪوری  ۳۰ /دلو

 یک جوان به نام حیاتالله در وﻻیت فاریاب از سوی
افراد طالبان کشته شد.

 طالبان یک زن و یک مرد را در ولسوالی نسی وﻻیت
بدخشان سنگسار کردند.

 طالبان یک زن و دو دخﱰش را در ناحیهی هفدهم شهر
کابل کشتند.

 سازمان حفاظت از کودکان » «Save the Childrenگزارش
داد که بیش از یکپنجم خانوادهها در افغانستان مجبور
شدهاند فرزندانشان را برای کار بفرستند .این سازمان گفت:
براساس اطﻼعات آنان یک میلیون کودک مشغول کارهای
شاقه در افغانستان هستند .سازمان حفاظت از کودکان
افزوده است :کاهش درامدهای خانوادهها باعث شده است
که کودکانشان را برای کار اجباری به بیرون بفرستند .این نهاد
با ﴎش ری یک هزار و  ۴۰۰خانواده در  ۷وﻻیت کشور،

 ۱۳فﱪوری  ۲۵ /دلو
 صندوق ح یت از کودکان سازمان ملل متحد )یونیسف(
در یک گزارش از وضعیت بد کودکان خﱪ داد و گفت که در
صورت عدم توجه جهان به وضعیت افغانستان یک میلیون
کودک در افغانستان با سوءتغذیه شدید روبهرو خواهند
شد.
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 ۲۰فﱪوری  ۲ /حوت

دریافته است که  ۸۲درصد از مردم افغانستان از زمان
فروپاشی نظام جمهوریت ،درامد خود را از دست دادهاند.
براساس یافتههای سازمان حفاظت از کودکان ۱۸ ،درصد از
خانوادهها در کشور مجبور شدهاند فرزندانشان را برای کار
به بیرون بفرستند .این نهاد افزوده است که اگر از هر یک از
این خانوادهها فقط یک کودک به کار فرستاده شود ،بیش
از یک میلیون کودک در حال حاﴐ در افغانستان مﴫوف
کار هستند .سازمان حفاظت از کودکان تﴫیح کرده است که
افزایش قیمت مواد اولیه ،باعث شده است ش ر زیادی از
خانوادهها قادر به خرید مواد غذاییشان نباشند .در گزارش
این سازمان آمده است که حدود  ۳۶درصد از خانوادهها در
افغانستان مواد غذایی خود را از بازارها قرض میگیرند(۳) .

 طالبان داکﱰ نورآغا خرمی را در درهی قاسان شهرستان
اندراب وﻻیت بغﻼن تیرباران کردند.
 طالبان  ۳غیرنظامی را در منطقهی ج لآغه حصهی دوم
وﻻیت کاپیسا کشتند.
 ۲۱فﱪوری  ۳ /حوت
 طالبان در ساحهی حسنی از مربوطات درهی صوف وﻻیت
سمنگان دو برادر را تیرباران کردند .این کشتار در مقابل برادر
سومی انجام شد و او نیز دچار سکته مغزی شد.
 طالبان یک پﴪ نوجوان را در وﻻیت پروان کشتند .این
نوجوان باشندهی روستای دهباﻻی جبلالﴪاج بوده است.

 ۱۹فﱪوری  ۱ /حوت

 در نتیجه تیراندازی افراد طالبان در روستای کاکران
شهرستان ناوهی هلمند دو تن کشته شدند و یک تن دیگر
شدیداً زخم برداشت.

 شبکهی جهانی گزارشگران تحقیقی اعﻼم کرد که پس از
اتفاقات ماه آگست و تحوﻻت سیاسی در افغانستان ،اخﻼل
فوقالعادهای در جامعه روزنامهنگاری این کشور رخ داده
است .شبکهی جهانی گزارشگران تحقیقی گفت :برخﻼف
وعدههای دادهشده ،حقوق بﴩ و آزادی مطبوعات،
رسانههای مستقل در داخل افغانستان از فعالیت باز
ماندهاند ،رسانههای چاپی منتﴩ یشوند و ش ر زیادی از
خﱪنگاران مجبور به فرار از کشور شدهاند .این شبکه گفت:
روزنامهنگاران زن در داخل افغانستان به طور خاص مورد
هدف قرار میگیرند و به گونهی دستهجمعی از این مسلک
بیرون شدهاند.

 طالبان یک مرد میانسال را در شهرستان بگرام وﻻیت
پروان کشتند.
 ۲۲فﱪوری  ۴ /حوت
 طالبان در مقابل دانشگاه کابل یک داکﱰ را به گلوله بستند.
این رویداد زمانی رخ داد که این داکﱰ به سمت معاینهخانه
اش در حرکت بوده است.
 ۲۳فﱪوری  ۵ /حوت

 صندوق ح یت از کودکان سازمان ملل متحد )یونیسف(
اعﻼم کرد که ش ر وﻻدتهای نارس و نوزادان کموزن
در شفاخانههای افغانستان افزایش یافته است .صندوق
ح یت از کودکان سازمان ملل هشدار داد که روزانه  ۳۰مورد
وﻻدتهای نارس و نوزادان کموزن در افغانستان به ثبت
میرسد .یونیسف همچنان با ابراز نگرانی از نبود امکانات گفته
است که ش ر تختهای مخصوص کودکان بی ر کم است و
در حال حاﴐ برای هر دو نوزاد یک تخت وجود دارد .یکی
از پرستاران به یونسف گفته است ،والدینی که توانایی مالی
ندارند ،به کمک بیشﱰی نیازمند اند.

 طالبان ﴎنشینان یک ریکشا را در شهر کندهار به گلوله
بستند ،که در نتیجه یک زن جان باخت و یک زن دیگر زخمی
شد.
 ۲۴فﱪوری  ۶ /حوت
 طالبان  ۳واکسیناتور در ساحهی ابراهیمخیل از مربوطات
امامصاحب وﻻیت کندز را تیرباران کردند.

) - (۳سازمان حفاظت از کودکان

۳۳

 | nationalresistance.orgگزارش ساﻻنه

گاهش ر یک سال کشتار و جنایت
 طالبان  ۳واکسیناتور در ساحهی ابراهیمخیل از مربوطات
امامصاحب وﻻیت کندز را تیرباران کردند.
 طالبان  ۲واکسیناتور را در چهارﴎکه شهید از مربوطات
تالقان وﻻیت تخار تیرباران کردند ،که در نتیجه یک تن کشته
شد و یک واکسیناتور دیگر زخم برداشت.
 طالبان  ۲واکسیناتور دیگر را در همین روز در ساحه
چهارطاق امامصاحب کشتند.
 ۲۵فبوری  ۷ /حوت
 طالبان یک جوان به نام عزیزالله وفا را در حوزهی
سیزدهم شهر کابل کشتند.
 ۲۶فﱪوری ۸ /حوت
 طالبان یک جوان  ۱۷ساله به نام حفیظالله را در شهرستان
دولتآباد وﻻیت فاریاب کشتند.
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ابراز نگرانی کرد و گفت ،آنچه بر زنان افغانستان میگذرد،
فاجعهبار است .دیبورا ﻻینز ،ایندهی ویژه دبیر کل سازمان
ملل در امورافغانستانگفتکهزناندرافغانستانباچالشهای
مختلف از جمله اقتصاد فروپاشیده ،خشکسالی ،نابرابری
جنسیتی شدید و تبعیض روبهرو هستند .او افزوده است:
»چیزی که ما امروز در افغانستان شاهد آن هستیم یک بحران
فاجعهبار است .همه در کشور از بحران کنونی متأثر شدهاند«.
یک راننده در نتیجهی شکنجه و لتوکوب افراد طالبان در
شهرستان خنجان وﻻیت بغﻼن جان باخت.

 ۱مارچ  ۱۰ /حوت
فریداحمد صفایی و دادالله خواهانی ،دو جوان دانشجو
از باشندهگان شهرستان خواهان بدخشان در نتیجهی
گلولهباری افراد طالبان جان باختند.
 در اثر تیراندازی طالبان در تخار یک تن جان باخت و
سه تن دیگر زخمی شدند .این رویداد در منطقهی خطایان از
مربوطات شهر تالقان رخ داد.
 طالبان یک زن را در منطقهی غﻼمان ،در مرکز وﻻیت فراه
کشتند.

 ۱۰مارچ  ۲۰ /حوت

 ۲مارچ  ۱۲ /حوت

 طالبان یک باشندهی وﻻیت بلخ که دکاندار بوده است را
کشتند .نام این مرد عصمت بود.

 طالبان دو دخﱰ را در منطقهی تنگی شادیان شهر
مزارﴍیف وﻻیت بلخ به قتل رساندند.

 ۱۱مارچ  ۲۱ /حوت

 در نتیجهی گلولهباری طالبان بر یک کاروان عروسی در
شهرستان شیگل وﻻیت ک برادر داماد کشته شد و یک تن
دیگر زخم برداشت.

 طالبان یک باشندهی وﻻیت بلخ که دکاندار بوده است را
کشتند .نام این مرد عصمت بود.

 ۵مارچ  ۱۵ /حوت

 طالبان یک دستفروش را در بازار شهرنو شهرستان
سمکنی پکتیا کشتند.

 موتر طالــبان یک کودک  ۵ساله را در شهرستان پغ ن
کابل زیر گرفت و کشت.

 طالبان یک زن و یک مرد را در روستای لعلﴎخ شهرستان
تیوره وﻻیت غور تیرباران کردند.

 ۷مارچ  ۱۷ /حوت

 یک جوان در نتیجه شکنجه طالبان در روستای متای
شهرستان حصه اول وﻻیت پنجشیر جان باخت.

 طالبان یک داکﱰ را در مسیر شهرک جدید – بازار کهنهی
دایکندی کشتند.

 در نتیجه گلولهباری افراد طالبان بر کاروان عروسی در
وﻻیت ک  ،یک مرد به نام زاهدالله جان باخت.

 موتر نظامی طالبان در غرب کابل یک مرد را زیر گرفت و کشت.

 ۱۲مارچ  ۲۲ /حوت

 طالبان در شهرستان پسابند وﻻیت غور یک مرد کهنسال
را با نواسهی جوانش به قتل رساندند.
 طالبان یک تاجر را در شهرستان سانچارک وﻻیت ﴎپل کشتند.

 طالبان یک مرد را در حوزهی اول شهر فیروزکوه وﻻیت
غور به قتل رساندند.

 ۸مارچ  ۱۸ /حوت

 طالبان یک تاجر را به نام ابراهیم ،در روستای پیرآباد
شهرستان واشیر وﻻیت هلمند کشتند.

 در  ۸مارچ ،روز جهانی زن ،هیأت معاونت سازمان ملل
متحد در افغانستان یا یوناما از وضعیت زنان در کشور
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 طالبان سیدبسمالله سادات ،یک نظامی پیشین را پس
از شکنجه تیرباران کردند .این رویداد در تالقان وﻻیت تخار
رخ داده بود.

 ۱۴مارچ  ۲۴ /حوت
 طالبان سلطانمحمد ،عضو پیشین نیروهای امنیتی را در
ناحیهی پنجم شهر فراه کشتند.
 طالبان دو باشنده شهرستانهای سنگتخت و بندر و گیتی
وﻻیت دایکندی را کشتند.

 ۲۸مارچ  ۸ /حمل
 طالبان عینالدین ،یکی از باشندهگان وﻻیت فاریاب را در
شهرستان گرزیوان این وﻻیت کشتند.

 ۱مارچ  ۲ /حوت
 در نتــیجهی لــتوکوب و گلـــولهبــاری طالـبان وحــید
پنجشیری ،یک محلیخوان در وﻻیت کابل زخمی شد.

 ۲۹مارچ  ۹ /حمل
 طالبان یک غیرنظامی به نام عطاالله را در وﻻیت ک
کشتند.

 طالبان یک آمــوزگار بــه نام وارث را در شهرستان
»دشتقلعهی« وﻻیت تخار تیرباران کردند.

 ۳۰مارچ  ۱۰ /حمل

 ۱۷مارچ  ۲۷ /حوت

 در نتیجهی انفجار یک گلولهی هاوان طالبان در شهرستان
نیلی ،مرکز وﻻیت دایکندی ،یک کودک  ۱۲ساله جان باخت.
طالبان یک جوان  ۲۳ساله را در شهرستان سنگتخت و بندر
وﻻیت دایکندی تیرباران کردند.

 دیدهبان حقوق بﴩ گزارش داد که از آغاز سال ۲۰۲۲
تا ماه مارچ این سال حدود  ۱۳۰۰۰کودک در نتیجه ابتﻼ
به سوءتغذیه در افغانستان جانهای خود را از دست
دادهاند .بر بنیاد این گزارش ۹۵ ،درصد مردم افغانستان
به غذای کافی دسترسی ندارند و افغانستان زیر سایهی
طالبان با بحران شدید گرسنگی روبهرو شده است.
در نتیجهی انفجار یک گلوله هاوان طالبان در وﻻیت پکتیا دو
غیرنظامی جان باختند و دو تن دیگر زخمی شدند(۴).
 ۲۶مارچ  ۶ /حمل
 شیرمحمد ،یک عضو نیروهای امنیتی پیشین در وﻻیت
هلمند از سوی طالبان کشته شد.


افراد طالبان یک دخﱰ جوان را در غرب کابل کشتند.

 طالبان محمدشایق ،عضو پیشین نیروهای امنیتی را در وﻻیت
بدخشان شکنجه و لتوکوب کردند و سپس به زندان انداختند.

 ۲۷مارچ  ۷ /حمل
 طالبان یکی از باشندهگان شهرستان ناوه وﻻیت هلمند را
کشتند .نام این مرد رحمتالله بود.
) - (۴دیدهبان حقوق بﴩ
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 ۷اپریل  ۱۸ /حمل

 ۱اپریل  ۱۲ /حمل

طالبان  ۱۱زن را در وﻻیت بامیان بازداشت کردند.

 در نتیجهی انفجار یک ﴎگلوله هاوان طالبان در شهرستان
مارجه وﻻیت هلمند ،پنج کودک جان باخته و دو کودک دیگر
زخمی شدند.



 طالبان مسجد موسی ابن جعفر در ساحه افشار شهر
کابل را بستند.
 در نتیجهی انفجار یک نارنجک طالبان در روستای
نوروزخیل شهرستان تگاب وﻻیت کاپیسا دو کودک جان باخت
و یک کودک دیگر زخمی شد.

 در نتیجهی انفجار یک ﴎگلولهی هاوان طالبان در
شهرستان هسکهمینهی وﻻیت ننگرهار یک کودک کشته شد
و یک زن زخم برداشت.
 ۹اپریل  ۲۰ /حمل

 ۳اپریل  ۱۴ /حمل

 شفیع مدثرزاده ،دانشجوی رشتهی زراعت از سوی
طالبان در وﻻیت غزنی کشته شد.

 ۸اپریل  ۱۹ /حمل

 یک فرمانده طالبان یک زن را با برادرش در روستای ابدال
تالقان وﻻیت تخار تیرباران رد.

 ۱۰اپریل  ۲۱ /حمل

 ۴اپریل  ۱۵ /حمل

 طالبان یک جوان را در روستای دهمﻼی شهرستان بگرام
وﻻیت پروان سﻼخی کردند .نام این جوان نعمتالله بود.

 طالبان یک جوان از وﻻیت خوست را در پکتیا به قتل
رساندند .نام این جوان بیتالله بود.

 ۱۱اپریل  ۲۲ /حمل

 ۵اپریل  ۱۶ /حمل

 طالبان پدر و برادر نذیر وهاب ،یکی از اعضای پیشین
نیروهای امنیتی را در وﻻیت کاپیسا لتوکوب کردند.

 طالبان یک جوان از وﻻیت خوست را در پکتیا به قتل
رساندند .نام این جوان بیتالله بود.

 ۱۲اپریل  ۲۳ /حمل

 ۶اپریل  ۱۷ /حمل

 طالبان دو جوان به نامهای امان و رازمحمد را در وﻻیت
بدخشان بازداشت کردند.

 طالبان یک جوان را در حوزهی هفتم شهر کندهار سﻼخی
کرده و جسدش را در یک بوری انداختند.

 طالبان به یک مسجد هجوم بردند و یک ازگزار را
هنگام ادای از تراویح تیرباران کردند.

 رنجر طالبان در شهرستان فرخار وﻻیت تخار شش تن را
زیر گرفت و زخمی کرد.

 طالبان چندین زن را در شهر لشکرگاه وﻻیت هلمند
لتوکوب کردند .این زنان برای خرید به یک مارکیت به نام
مارکیت زنانه رفته بودند.

 طالبان دو زن را به دلیل پوشش در شهر فیروزکوه ،مرکز
وﻻیت غور لتوکوب کردند.
 دو کارمند امنیت ملی پیشین در بامیان از سوی طالبان
بازداشت شدند.
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 یک مرد از شدت فقر و گرسنگی پیش چش ن کودک
چهار سالهاش ،خودش را آتش زد.

 ۱۵اپریل  ۲ /حمل
 طالبان یک جوان را در حوزهی هفتم شهر کندهار
تیرباران کردند.

 ۱۹اپریل  ۳۰ /حمل

 یک مرد و یک زن در ناحیهی چهارم شهر مزارﴍیف
وﻻیت بلخ از سوی طالبان تیرباران شدند.

 طالبان دو کودک را در ناحیهی هفدهم شهر کابل به
شدت لتوکوب کردند.

 گلحسن ،یکی از فرماندهان حزب جنبش در وﻻیت
سمنگان از سوی طالبان کشته شد.

 در نتیجهی پرتاب یک ب دستی از سوی افراد طالبان در
وﻻیت ارزگان دو کودک جان باختند.
 سازمان ح یت از کودکان گزارش داد که با اشغال
افغانستان از سوی طالبان بیش از  ۵میلیون کودک در خطر
قحطی قرار گرفتهاند(۵) .

 ۱اپریل  ۲۷ /حمل
 رنجر طالبان یک دخﱰ ده ساله را زیر گرفت و شدیدا ً
زخمی کرد.
 طالبان مدیر یک رسانهی خصوصی را در وﻻیت کابل
لتوکوب کردند.

 ۲۰اپریل  ۳۱ /حمل
 طالبان در مرکز وﻻیت غزنی یک مرد سبزیفروش را کشتند.

 طالبان سه نیروی امنیتی پیشین را در وﻻیت بامیان
بازداشت کردند.

 ۲۱اپریل  ۱ /ثور

 ۱۷اپریل ۲۸ /حمل

 در نتیجهی پرتاب یک ب دستی از سوی افراد طالبان بر
یک خانهی مسکونی پنج تن به شمول چهار زن زخمی شدند.

 در نتیجهی انفجار ماین جاسازیشدهی طالبان در وﻻیت
ارزگان ،یک کودک کشته شد و دو کودک دیگر شدیدا ً زخم
برداشتند.

 طالبان یک جوان دانشجو را در روستای حمیدخیل
منطقهی گلبهار وﻻیت بغﻼن پیش چش ن خانوادهاش کشتند.

 طالبان دو تن را در وﻻیت کاپیسا که عضو پیشین نیروهای
امنیتی بودند ،بازداشت کردند.

 در نتیجهی انفجار ماین جاسازیشدهی طالبان در وﻻیت ارزگان،
یک کودک کشته شد و دو کودک دیگر شدیدا ً زخم برداشتند.

 در نتیجهی حمله طالبان بر مسجد سهدکان شهر مزارﴍیف
بیش از  ۶۰تن کشته شدند و  ۱۰۰تن زخم برداشتند .این مسجد
متعلق به شهروندان هزاره و شیعه است.

 طالبان قاسم قایم ،افﴪ پیشین وزارت داخله را پس از
شکنجه کشتند.
 ۱۸اپریل  ۲۹ /حمل

 ۲۲اپریل  ۲ /ثور

 محب جلیلی ،یک خﱪنگار از سوی طالبان در حوزهی
پانزدهم شهر کابل بازداشت و لتوکوب شد.

 طالبان با سازماندهی یک حملهی انتحاری بر مسجد
خانقاه مولوی سکندر  ۴۰تن را کشتند و بیش از  ۵۰تن دیگر در
نتیجهی این حمله زخمی شدند.

 در نتیجهی هجوم و حملهی نیروهای طالبان بر باشندهگان
شهرستان قلعه زال وﻻیت کندز ،یک غیرنظامی جان باخت و
شش تن دیگر زخمی شدند.

 در نتیجهی انفجار یک ﴎگلوله هاوان طالبان در وﻻیت فاریاب
سه کودک جان باختند و یک کودک دیگر شدیدا ً زخمی شد.

) - (۵سازمان ح یت از کودکان
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 پنج مسافر هزاره در مسیر بلخ – سمنگان از سوی طالبان
تیرباران شدند.

 ۲۳اپریل  ۳ /ثور
 واشنگ پست گزارش داد که پس از حضور طالبان در
افغانستان ،هزاران کودک از آموزش محروم شدهاند و به
گدایی رو آوردهاند(۶) .

 طالبان  ۷تن را در شهرستان لعل و ﴎجنگل وﻻیت غور
بازداشت کردند.

 طالبان دو تن را در مرکز شهر هرات کشتند و اجسادشان
را به ایش گذاشتند.

 طالبان دو فعال مدنی و یک خﱪنگار را در وﻻیت هرات
به زندان محکوم کردند.

 طالبان حمیدالله ،یک دکاندار را در شهر فیضآباد وﻻیت
بدخشان لتوکوب کردند.

 ضیاالحق نادری ،عضو پیشین نیروهای امنیتی در کابل از
سوی طالبان بازداشت شد.

 ۲۴اپریل  ۴ /ثور

 ۲۸اپریل  ۸ /ثور
 در نتیجهی دو انفجار در شهر مزارﴍیف که از سوی طالبان
انجام شده بود ،بیش از  ۱۰تن کشته شدند و  ۱۳تن زخم برداشتند.

 طالبان یک داکﱰ را در دهصﻼح اندراب بازداشت کردند.
در نتیجهی تیراندازی طالبان در ناحیهی هفتم شهر ننگرهار
یک نوجوان کشته شد.

 ۲۹اپریل  ۹ /ثور
 در نتیجهی انفجار خونین در خانقاه خلیفه صاحب در
منطقه عﻼءالدین شهر کابل که از سوی طالبان سازماندهی
شده بود ،بیش از  ۷۰تن کشته شدند و دهها تن دیگر زخم
برداشتند.

 ۲۵اپریل  ۵ /ثور
 طالبان  ۴تن از باشندهگان شهرستان خوگیانی وﻻیت
ننگرهار را کشتند.
 طالبان اصغر یوسفی ،مدیر یک هوتل در وﻻیت بامیان
را بازداشت کردند.

 در نتیجهی گلولهباری طالبان در شهر ننگرهار ،یک داکﱰ
کشته شد و یک تن دیگر شدیدا ً زخم برداشت.

 ۲۶اپریل  ۶ /ثور

 طالبان یک مرد میانسال را در شهر فیروزکوه وﻻیت غور کشتند.

 طالبان نجیبالله حبیبزاده ،مدیر اطرافی پیشین ریاست
امنیت ملی غور را بازداشت کردند.

 گروه طالبان محمدعث ن ملک زاده ،عضو پیشین
خیزشهای مردمی وﻻیت غور را بازداشت کردند.

 طالبان نجیبالله حبیبزاده ،مدیر اطرافی پیشین ریاست
امنیت ملی غور را بازداشت کردند.

 عبدالحفیظ ناظمی ،عضو پیشین نیروهای امنیتی در
وﻻیت بدخشان از سوی طالبان بازداشت شد.

 کمیسیون بیناﳌللی آزادیهای مذهبی ،افغانستان تحت اشغال
طالبان را بدترین کشور از لحاظ آزادیهای مذهبی عنوان کرد(۷) .

 طالبان در وﻻیت سمنگان بیش از  ۱۰تن از نیروهای پیشین
خیزش های مردمی را بازداشت کردند.
 طالبان در شهرستان تیوره وﻻیت غور  ۵تن را بازداشت
کردند .از این میان چهار تن آنان از اعضای پیشین نیروهای
امنیتی بودهاند.
 ۳۰اپریل  ۱۰ /ثور

 ۲۷اپریل  ۷ /ثور
 در نتیجهی یک انفجار از سوی طالبان در یک دکان در
ﴎک نهم رستاق آباد وﻻیت کندز دو تن کشته شدند و بیش
از پنج تن دیگر زخم برداشتند.



) - (۶واشنگ پست
) - (۷کمیسیون بیناﳌللی آزادیهای مذهبی
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 طالبان یک راننده را پیش چش ن همﴪش در وﻻیت
بلخ ،ﴎ بریدند.
 ۹می  ۱۹ /ثور

 ۲می  ۱۲ /ثور
 طالبان محمدآصف سلطانی ،عضو پیشین نیروهای امنیتی
را در وﻻیت هرات کشتند.

 طالبان عبدالخالد ،یکی از باشندهگان پنجشیر را در
شهرستان دره ،پیش چش ن خانوادهاش با چاقو سﻼخی کردند.

 ۳می ۱۳ /ثور

 طالبان دو کودک را در درهی عبداللهخیل شهرستان دره
وﻻیت پنجشیر پس از شکنجه تیرباران کردند.

 سازمان گزارشگران بدون مرز اعﻼم کرد که افغانستان در
اشغال طالبان  ۳۴پله در ردهبندی آزادیهای رسانهیی جهانی
سقوط کرده است(۸) .

 طالبان در ناحیهی پانزدهم شهر هرات یک راننده را با
شلیک گلوله کشتند.

 ۴می  ۱۴ /ثور

 طالبان در ناحیهی پانزدهم شهر هرات یک راننده را با
شلیک گلوله کشتند.
 سازمان جهانی غذا گزارش داد که نزدیک به  ۲۰میلیون
شهروند افغانستان با گرسنگی شدید روبهرو اند(۹) .

 یک زن جوان از سوی افراد طالبان در شهر زرنج ،مرکز
وﻻیت نیمروز کشته شد.
 ۵می  ۱۵ /ثور

طالبان دهها تـن را در شهرستان »ورسج« تخـار بازداشت
کردند .ام این افراد غیرنظامی بودهاند.

 طالبان یک پﴪ و پدر که هر دو عضو پیشین نیروهای
امنیتی بودند را در شهرستان دهراوود ارزگان تیرباران کردند.

 طالبان یک چوپان به نام عبدالعلی را در شهرستان
»ورسج« تخار شکنجه و لتوکوب کردند.

 طالبان معاون عملیاتی ریاست برشنا را در شهرستان
بغﻼن مرکزی وﻻیت بغﻼن کشتند.
 روحالله ،عضو پیشین نیروهای امنیتی از سوی طالبان در
وﻻیت پروان تیرباران شد.

 طالبان یک موتر حامل کارمندان سازمان ملل متحد را
مورد حمله قرار دادند و در نتیجه سه تن از کارمندان محلی
این سازمان زخمی شدند.

 ۶می  ۱۴ /ثور

 ۱۰می ۲۰ /ثور

 طالبان چندین دکاندار شهر زرنج ،مرکز وﻻیت نیمروز را
به دلیل اجازه ورود به زنان بدحجاب ،لتوکوب و شکنجه
کردند.

 عبدالعظیم که در شهرستان »ورسج« وﻻیت تخار دهقان
بود ،از سوی طالبان تیرباران شد.
 طالبان  ۶غیرنظامی را در روستای ای ُمند شهرستان ورسج
وﻻیت تخار تیرباران کردند و دهها غیرنظامی را بازداشت
کردند.

 ۷می  ۱۷ /ثور
 طالبان دو غیرنظامی را در ساحهی خواجهتاک شهر هرات
تیرباران کردند.

 طالبان مولوی غفوری ،ولسوال پیشین »ورسج« تخار را
محکمهی صحرایی کردند.

 ۸می  ۱۸ /ثور

 طالبان در شهرستان دهصﻼح اندراب وﻻیت بغﻼن ۷
غیرنظامی را تیرباران کردند و بیش از  ۱۰تن را با خود بردند.

 طالبان در درهی عبداللهخیل شهرستان دره وﻻیت پنجشیر
 ۸تن به شمول یک زن را قتل عام کردند.
) - (۸سازمان گزارشگران بدون مرز
ساﻻنه |جهانی غذا
گزارشسازمان
)- (۹
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گاهش ر یک سال کشتار و جنایت
 ۱۱می  ۲۱ /ثور

 ۱۳می  ۲۳ /ثور

 طالبان یک باشنده روستای عث نخیل شهرستان ازره
وﻻیت لوگر به نام حاجی عبدالعلی را کشتند.

 طالبان نشست شورای عل ی اهل تشیع را بر هم زدند و
همه را از نشست بیرون راندند.

 طالبان دو نوجوان را در شهرستان اندراب وﻻیت بغﻼن
تیرباران کردند.

 ریچارد بنت ،گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای
افغانستان گفت که مستندات معتﱪی را دربارهی جنایات
جنگی و نقض حقوق بﴩ در وﻻیتهای پنجشیر ،بغﻼن و
تخار به دست آوردهاند(۱۱) .

 طالبان دهها تن از اعضای پیشین نیروهای امنیتی را در
ناحیهی هشتم و نهم وﻻیت کندهار بازداشت کردند.
 طالبان یک جوان به نام احمدشاه را در شهرستان ورسج
تخار را تیرباران کردند .برادر این جوان عضو پیشین نیروهای
امنیتی بوده است.

 ۱۴می  ۲۴ /ثور
 ی نسیمی ،دانشجوی دانشــــگاه کابل از سوی طالبان
کشته شد .او باشندهی اصلی وﻻیت بغﻼن بود.

 ۱۲می  ۲۲ /ثور

 طالبان  ۳غیرنظــامی را از شهـــر فیروزکوه وﻻیت غور
بازداشت کردند.

 طالبان دو تن را به دلیل پوشیدن لباس ورزشی در وﻻیت
نیمروز بازداشت و شکنجه کردند.

 طالبان یک تاجر به نام محمدهادی امیری را در شهر
کابل کشتند.

 جمشید ،عضو پیشین نیروهای امنیتی در وﻻیت پنجشیر
از سوی طالبان تیرباران شد.

 طالبان گلرح ن ،یکی از باشندهگان شهرستان پلحصار
وﻻیت بغﻼن را تیرباران کردند.

 آنتونیو گوترش ،دبیرکل سازمان ملل متحد از احیای دوباره
تروریسم بیناﳌللی در افغانستان خﱪ داد(۱۰) .

 طالبان یک جــوان را در روستای حصارک شهر پلعلم
وﻻیت لوگر تیرباران کردند.

 طالبان دهها زن و کودک را در شهرستان خوست وﻻیت
بغﻼن بازداشت کردند.
 طالبان  ۶غیرنظامی را در دره ای ُمند شهرستان ورسج تخار
تیرباران کردند و به خانوادههایشان اجازه دفن اجساد را
ندادند.
 طالبان پس از بازرسی خانهبهخانه در شهرستان تیوره
وﻻیت غور دهها غیرنظامی را با خود بردند و هنگام بازرسی،
زنان و کودکان را لتوکوب کردند.

 در نتیجهی انفجار ماین طالبان در شهرستان چوره وﻻیت
ارزگان  ۳کودک جان باختند و یک کودک دیگر زخمی شد.
 ۱۵می  ۲۵ /ثور


طالبان دو پناهندهی سیاسی را در کابل بازداشت کردند.

 در نتیجهی ماین جاسازیشدهی طالبان در وﻻیت ننگرهار
یک غیرنظامی کشته شد و  ۸تن دیگر زخم برداشتند.

 طالبان ﴍیفالله و عبدالرح ن ،دو باشندهی شهرستان
مارمل وﻻیت بلخ را تیرباران کردند.

 ارشاد احمد ،مدیر یک مکتب در مرکز وﻻیت کندهار از
سوی افراد طالبان کشته شد.

 دینمحمد ،یکی از باشندهگان کوچه کلفگانیهای شهر
تالقان وﻻیت تخار از سوی طالبان تیرباران شد.
 طالبان  ۳تن از باشندهگان دره ای ُمند شهرستان ورسج تخار
را تیرباران کردند.
) - (۱۰آنتونیو گوترش ،دبیرکل سازمان ملل متحد
) - (۱۱ریچارد بنت ،گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان

۴۱

 صﻼحالدین ،عضـــو پیشین نیروهای خیزش مردمی در
شهرستان »رستاق« وﻻیت تخار از سوی طالبان کشته شد.
طالبان جسد این مرد را خوراک سگها کردند.
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گاهش ر یک سال کشتار و جنایت
 ۱۹می  ۲۹ /ثور

 طالبان دو برادر را در شهرستان »پریان« وﻻیت پنجشیر
تیرباران کردند.

 طالبان حدود  ۴۰جوان که عمدتاً باشندهگان اصلی وﻻیت
پنجشیر بودند را از وﻻیت کابل بازداشت کردند.

 طالبان  ۳تن به نامهای حسن ،عبدالغنی و مجاهد از
باشندهگان شهرستان اندراب را تیرباران کردند.

 در نتیجه انفجار سازماندهیشده از سوی طالبان بر
کاروان مراسم تشییع جنازهی در حوزه پنجم شهر کندز
دستکم  ۵تن زخمی شدند.

 طالبان یک بزرگ قومی به نام جمعه ناﴏی را در شهر
غزنی کشتند.

 عبدالظاهر ،پﴪ مدیر امنیت پیشین شهرستان »بهارک«
وﻻیت تخار از سوی طالبان تیرباران شد.

 ۱۶می  ۲۶ /ثور
 عبدالله دانشیار ،یک جوان از سوی طالبان در وﻻیت
پنجشیر کشته شد.

 ۲۰می  ۳۰ /ثور

 ۱۷می  ۲۷ /ثور

 طالبان احـمدﻻیــق سیفی ،یک عضــو پیشیـن نیروهای
امنیتی را در کابل بازداشت کردند.

 طالبان جوانی به نام عبدالبصیر را در شهرستان
»حﴬتسلطان« وﻻیت سمنگان کشتند.

 طالبان یک پدر و پﴪ و یک مرد دیگر را در کارتهی
فیضآباد شهر کندز تیرباران کردند.

 طالبان در وﻻیت فراه بیش از  ۱۳غیرنظامی را شکنجه،
لتوکوب و بازداشت کردند.

 ۲۴می  ۳ /جوزا

 عبدالغفار و عبدالفتاح ،دو باشندهی روستای انجمن
شهرستان کرانومنجان بدخشان از سوی افراد طالبان تیرباران شدند.

 طالبان بر آرامگاه نیروهای امنیتی در وﻻیت غزنی یورش
برده و بنای قﱪها را منهدم کردند.

 در نتیجهی انفجار یک ﴎگلوله هاوان طالبان در شهرستان
باﻻبلوک وﻻیت فراه یک  ۱تن کشته شد و  ۲تن دیگر زخم
برداشتند.

 ۲۵می  ۴ /جوزا
 قندآغا نظری ،افﴪ پیشین وزارت داخله از سوی طالبان
در وﻻیت تخار بازداشت شد.

 طالبان  ۲تن را در وﻻیت هرات تیرباران کردند و سپس
اجسادشان را در چهارراهی مرکز این وﻻیت به ایش گذاشتند.

 در چندین انفجار در وﻻیت بلخ ،بیش از  ۱۰تن جان باختند
و دستکم  ۱۵تن زخم برداشتند .سازماندهی این انفجارها از
سوی طالبان انجام شده بود.

 ۱۸می  ۲۸ /ثور

 انفجار در مسجد حﴬت زکریا در شهر کابل کشته
و  ۲۲زخمی برجا گذاشت .سازماندهی این انفجار از سوی
طالبان انجام شده بود.

 طالبان یک آموزگار به نام مـحمـد اکـﱪ را در شهـرستان
»اندراب« وﻻیت بغﻼن بازداشت کردند.
 طالبان  ۳عضو پیشین نیروهای خیزش مردمی در شهرستان
»خواجهغار« وﻻیت تخار را تیرباران کردند .این افراد هنگام
درو گندم از سوی طالبان کشته شدند.

 ۲۶می  ۵ /جوزا
 طالبان بیش از  ۲۰تن از باشندهگان شهرستان پریان وﻻیت
پنجشیر را شکنجه و بازداشت کردند .طالبان هنگام حمله به

 در نتیجهی انفجار ماین طالبان در شهرستان »مالستان«
وﻻیت غزنی یک دخﱰ جوان جان باخت.
گزارش ساﻻنه | nationalresistance.org
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گاهش ر یک سال کشتار و جنایت
 ۳۱می  ۱۰ /جوزا

این افراد که شامل مویسفیدان ،جوانان و کودکان میشدند
به حیواناتشان هم رحم نکردند و ام مواشیشان را به
گلوله بستند.

 طالبان یک جوان را در ساحهی شهرنو وﻻیت هرات
کشتند و جسدش را در ه ن منطقه به ایش گذاشتند.
 طالبان حبیب ناﴏی ،فرمانده پیشین خیزشهای مردمی را در
ساحه رستاقآباد شهر کندز پیش چش ن خانوادهاش تیرباران کردند.

 ۲۷می  ۶ /جوزا
 رنجر طالبان در ناحیهی پنجم شهر هرات غیرنظامیان را
زیر گرفت و در نتیجه  ۲تن کشته شدند و  ۷تن دیگر زخم
برداشتند.
 در نتیجهی گلولهبــاری طالبان بر کــاروان عروسی در
شهرستان ﴎخرود وﻻیت ننگرهار دو تن به شمول عروس
شدیدا ً زخمی شدند.
 رنجر طالبان در ساحه ﴎک  ۶۴مﱰه شهر هرات
غیرنظامیان را زیر گرفت و در نتیجه  ۲تن کشته شدند و  ۲تن
دیگر زخم برداشتند.
 ۲۸می  ۷ /جوزا
 طالبان یک معلول به نام عبدالناﴏ را در وﻻیت زابل
لتوکوب و شکنجه کردند.
 طالبان  ۷جوان را در وﻻیت غزنی بازداشت کردند.
 نعمتالله ،یکی از باشندهگان شهرستان نورزاد وﻻیت
هلمند از سوی طالبان کشته شد.
 در نتیجهی انفجار یک ماین جاسازیشده از سوی طالبان
در منطقه باغ میری وﻻیت کندز  ۲کودک جان باختند و ۱
کودک دیگر شدیدا ً زخم برداشت.
 ۲۹می  ۸ /جوزا
 طالبان  ۷جوان را در شهرستان ورسج تخار شکنجه و
بازداشت کردند.
 طالبان یک مؤذن مسجد را در روستای میانشاخ مرکز
وﻻیت پروان به قتل رساندند.
 میرزا حسنی ،مسئول نهادهای مدنی وﻻیت دایکندی از
سوی طالبان بازداشت شد.

۴۳
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گاهش ر یک سال کشتار و جنایت
 طالبان  ۲تن را در وﻻیت هرات تیرباران کردند.

 ۱جون  ۱۱ /جوزا

 طالبان بیش از  ۱۰غیرنظــامی باشــنده شهرستان »پریان«
پنجشیر را بازداشت کردند.

 واشنگ پست گزارش داد که در هشت ماه اشغال
افغانستان به دست طالبان بیش از  ۱۲۰هزار کودک از سوی
خانوادههایشان به دلیل فقر روزافزون مبادله شدهاند .این
رسانهی معتﱪ آمریکایی نوشت که وضعیت در افغانستان
بدتر از پیش در حال گذر است.

 ۴جون  ۱۴ /جوزا
 در نتیجهی گلولهباری طالبان بر یک کاروان عروسی در
وﻻیت کندهار چندین تن به شمول داماد زخمی شدند.

 عث ن ،یک عضو نیروهای پولیس محلی در شهرستان
حﴬتسلطان وﻻیت سمنگان از سوی طالبان بازداشت شد.


 ۶جون  ۱۶ /جوزا

طالبان یکبزرگقومی به نام عبدالخالق را بازداشت کردند.

 طالبان یک مرد  ۶۰ساله را در شهرستان پاتوی دایکندی
تیرباران کردند.

 ۲جون  ۱۲ /جوزا

 طالبان باشـندهگان شهرستان گیتی دایکندی را شکنجه
و لتوکوب کردند .این افراد به دلیل ایستادهگی در برابر
تصمیم غصب زمینهایشان از سوی طالبان شکنجه و
لتوکوب شدند.

 طالبان یک مرد کهنسال به نام منیر از شهرستان بازارک
وﻻیت پنجشیر را پس از شکنجه کشتند.
 رحمتالله ،یک مرد میانسال باشنده وﻻیت کاپیسا در
نتیجهی شکنجه طالبان جان داد.

 طالبان یک پسـر و پـدر را در شهرستان »پریان« وﻻیت
پنجشیر تیرباران کردند.

 طالبان چهار دانشجو را در وﻻیت غزنی بازداشت کردند.
 طالبان بیش از  ۱۰غیرنظامی را در شهرستان عنابه وﻻیت
پنجشیر بازداشت کردند.

 ۷جون  ۱۷ /جوزا

 یک چوپان در شهرستان »فرخار« وﻻیت تخار از سوی
طالبان تیرباران شد.
 ۳جون  ۱۳ /جوزا

 یک جوان به نام سهـــراب با خواهــر  ۱۷سالـــهاش در
شهرستان »خوست« وﻻیت بغﻼن از سوی طالبان تیرباران
شدند.

 طالبان  ۱۲غیرنظامی را در شهرستان نهرین بغﻼن هنگامی که
از یک مه نی به سمت خانههایشان میرفتند ،تیرباران کردند.



طالبان  ۴جوان را در وﻻیت کابل بازداشت کردند.



طالبان  ۴غیرنظامی را در بنوی اندرابها ﴎبریدند.

 طالبان  ۳جوان را در وﻻیت پنجشیر ﴎبریدند .این جوانان
باشندهگان منطقه کرواشی این وﻻیت بودند.

 در نتیجهی انفجار یک ماین جاسازیشده از سوی طالبان
در ولسوالی قلعهزال وﻻیت کندز دو کودک جان باختند.

 طالبان با حمله به دفﱰ محقق کابلی ،از مراجع تقلید
شیعیان چندین تن را بازداشت کردند.

 ۸جون ۱۸ /جوزا
 خوشحالالدین ،نظامی پیشین که پس از اشغال
افغانستان مﴫوف تاکسیرانی بود ،در حال مسافرکشی در
پلعلم وﻻیت لوگر کشته شد.

 طالبان با حمله به دفﱰ محقق کابلی ،از مراجع تقلید
شیعیان چندین تن را بازداشت کردند.
 نﴫالدین عضو پیشین نیروهای امنیتی ،در شهرستان
سالنگ وﻻیت پروان از سوی طالبان بازداشت شد.
گزارش ساﻻنه | nationalresistance.org
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 طالبان یک تن از باشندهگان شهرستان تالهوبرفک وﻻیت
بغﻼن را تیرباران کردند.

 یک جوان وﻻیت لوگر در مربوطات شهر پلعلم از سوی
طالبان کشته شد.

 طالبان یک پﴪ جوان را در شهرستان جبلالﴪاج وﻻیت
پروان به قتل رساندند.

 پیش از این در رویداد دیگر ،یک مرد در شهرستان چرخ
وﻻیت لوگر نیز با شلیک گلوله از سوی افراد ناشناس کشته
شده بود.

 یک مرد به نام ابراهیم هنگام آبیاری زمینهای زراعتیاش
در منطقه روی دره ،از مربوطات شهرستان شتل پنجشیر از
سوی طالبان تیرباران شد.

 ۱۲جون  ۲۲ /جوزا

 ۹جون  ۱۹ /جوزا

 طالبان یک نانوا را در شهر لشکرگاه مرکز وﻻیت هلمند در
ایست بازرسی به قتل رساندند .مقتول نیازمحمد نام داشت.

 طالبان یک زن شوهردار را از وﻻیت غزنی ربوده و به
ارزگان انتقال دادند.

 سازمان گزارشگران بدون مرز گزارش داد که در یک ماه
گذشته دست کم  ۱۲خﱪنگار در ﴎاﴎ کشور از سوی طالبان
بازداشت و زندانی شدهاند.

 ۱۰جون  ۲۰ /جوزا

 مرتضی رســـولی ،یکی از باشـــندهگان روسـتای پیشغور
حصه اول وﻻیت پنجشیر از سوی طالبان تیرباران شد .مرتضی
اختﻼل عصبی داشت و طالبان از پشت  ۱۲گلوله به او شلیک
کردند.

 طالبان  ۲۰غیرنظامی را در وﻻیت پنجشیر بازداشت کردند.
این افراد از روستای کرامان شهرستان درهی وﻻیت پنجشیر
بازداشت شدند.
 در پی انفجار ماین طالبان در شهرستان سپینبولدک
کندهار ،دستکم  ۷تن به شمول یک غیرنظامی کشته شدند.
این رویداد در روستای »ﴎو ساهانو« رخ داده بود.

 ۱۳جون  ۲۳ /جوزا
 منابع محلی در پنجشیر از ادامهی بازداشت باشندهگان
این وﻻیت از سوی طالبان خﱪ میدهند.

 ۱۱جون  ۲۱ /جوزا

 طالبان سه نظامی حکومت پیشین را از روستاهای ماله و
آستانه ،از مربوطات مرکز وﻻیت پنجشیر بازداشت کردند .این
افراد پس از بازداشت ،به جای نامعلوم منتقل شدند.

 طالبان زمانالدینِ دانشآموز را در وﻻیت پنجشیر نخست
شکنجه و پس از آن تیرباران کردند .طالبان هنگام بازجویی
از زمانالدین ،گوش راست او را بریده بودند؛ طالبان نخست
به چش ن این نوجوان شلیک میکنند و سپس او را از کوه
پایین میاندازند.

 ۱۶جون  ۲۶ /جوزا
 طالبان مدیر یک دانشگاه خصوصی را در شهر شﱪغان
وﻻیت جوزجان تیرباران کردند.

 طالبان یک کمدین تلویزیون محلی وﻻیت تخار را بازداشت
کردند .این کمدین جانآغا نام داشته و در حکومت پیشین
بهحیث کمدین و فلمبردار در تلویزون محلی این وﻻیت کار
میکرده است.

 طالبان یک استاد دانشگاه را در شهر جﻼلآباد وﻻیت
ننگرهار تیرباران کردند.
 طالبان یک دکاندار موبایلفروش را در وﻻیت هرات
لتوکوب کردند .این رویداد در ساحه چوک گلهای هرات
رخ داده بود.

 طالبان  ۳مرد را در حوزهی اول امنیتی شهر مزارﴍیف
کشتند.
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 طالبان بیش از  ۱۵۰تن از باشندهگان پنجشیر را از ساحه
خیرخانهی کابل بازداشت کردند.

 ۱۶جون  ۲۶ /جوزا
 انفجار در مسجد روستای »الفبردی« شهرستان
امامصاحب وﻻیت کندز بیش از  ۳۰کشته و نزدیک  ۵۰زخمی
برجا گذاشت .این انفجار از سوی طالبان سازماندهی شده بود.

 ۱۹جون  ۲۹ /جوزا
 در نتیجهی شکنجهی طالبان فریدالله از شهرستان عنابهی
وﻻیت پنجشیر بیهوش و به شفاخانه منتقل شد.

 طالبان در وﻻیت تخار  ۳۰دانشجوی دخﱰ دانشگاه دولتی
این وﻻیت را بازداشت کردند .این دانشجویان از وﻻیتهای
بدخشان ،بغﻼن ،بلخ ،پروان و فاریاب بودند و در دانشگاه
دولتی تخار درس میخواندند.

 طالبان یک نظامی پیشین به نام مبین از شهرستان پریان
وﻻیت پنجشیر را ﴎ بریدند و جسدش را به دریا انداختند.

 طالبان مولوی فیض محمد را در شهر قﻼت ،مرکز وﻻیت
زابل کشتند؛ او باشنده اصلی ارغنداب وﻻیت زابل بوده است.

 طالبان داکﱰ خانشیرین احمدی را از دهصﻼح اندراب
بازداشت کردند.

 طالبان یک استاد دانشگاه را در برابر دانشگاه خصوصی
الفﻼح واقع در ناحیه چهارم شهر جﻼلآباد مرکز ننگرهار،
کشتند .این استاد نعمتالله ولی نام داشت.

 ۲۱جون  ۳۱ /جوزا
 طالبان یک فرمانده خیزشهای مردمی در حکومت پیشین
را در وﻻیت تخار بازداشت کردند .این فرد قاری رحمتالله
فروتن نام دارد و یکی از فرماندهان خیزشهای مردمی در
شهرستان »کشم« بدخشان بود.

 ۱۸جون  ۲۸ /جوزا
 عبادتگاه اهل سیک و هنود در منطقهی کارته پروان
کابل هدف حملهی مرگباری قرار گرفت .طالبان همواره از
همین روش برای حذف اقوام دیگر و اقلیتهای مذهبی در
افغانستان استفاده کرده اند.

 طالبان یک چوپان را در وﻻیت پنجشیر تیرباران کردند و
جسدش را در دریای کورابهی شهرستان شتل انداختند.
 طالبان یک غیرنظامی را در وﻻیت پنجشیر بازداشت و
سپس تیرباران کردند .این رویداد در روستای پاوات شهرستان
خینج به وقوع پیوسته است؛ این مرد فیضالله نام داشت
و در کوههای زمرد مﴫوف زخبرداری بود .او زمانی که از
معدن به طرف خانه در حال حرکت بود ،از سوی طالبان
بازداشت و سپس در کنار جاده تیرباران شد.

 سه عضو یک خانواده در شهرستان میوند وﻻیت کندهار
از سوی افراد طالبان کشته شدند.
 طالبان محمدگل یک مقام پیشین ریاست امنیت ملی را
در وﻻیت زابل نخست مورد ﴐبوشتم قرار دادند ،پس از
آن او را تیرباران کردند .طالبان برخی از اعضای خانوادهی
محمدگل از جمله مادرش را هم مورد لتوکوب قرار دادند.
این در حالی است که طالبان پیش از این نیز کارمندان دولت
پیشین را فقط به این دلیل که در نظام پیشین وظیفه داشته
اند شکنجه کردهاند.

 طالبان یک آموزگار را در شهرستان تیورهی وﻻیت غور
بازداشت کردند .این آموزگار عبدالله نام دارد و باشنده اصلی
روستای »زینوروز« شهرستان تیوره است.
 نزدیک به دو ماه پیش نیز طالبان محمدعث ن ملکزاده،
فرمانده پیشین خیزشهای مردمی در این شهرستان را با
برادرزادهاش زﳌی به اتهام همدستی با جبههی مقاومت
ملی بازداشت کرده بودند که تاکنون آزاد نشدهاند.

 ۱۹جون  ۲۹ /جوزا
 طالبان یک آموزگار زن مکتب »نﴫالله شهید« واقع در
ناحیهی سوم شهر کندز را ﴎ بریدند .این آموزگار فریحه
نام داشت.
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 طالبان یک فرمانده خیزش مردمی در حکومت پیشین
را با زن و دخﱰش در وﻻیت غور تیرباران کردند .طالبان با
یورش به خانه محمد مرادی از فرماندهان نیروهای پیشین
خیزش های مردمی ،او را با زن و دخﱰش به رگبار گلوله
بستند .این رویداد در روستای چهارآسیاب ﴎجنگل شهرستان
لعلوﴎجنگل وﻻیت غور رخ داده بود.

 ۲۲جون  ۱ /ﴎطان
 طالبان به شهرستان بلخاب وﻻیت ﴎپل یورش بردند.
 طالبان یک تن را در کورابه از مربوطات شهرستان شتل وﻻیت پنجشیر
دستبسته تیرباران کردند و سپس جسدش را در دریا انداختند.

 ۲۳جون  ۲ /ﴎطان

 طالبان دو تن از باشندهگان وﻻیت پنجشیری را در شهر
کابل بازداشت کردهاند .این دو تن باشندهگان روستای تنخوی
شهرستان درهی وﻻیت پنجشیر بودند.

 طالبان دو جوان را در وﻻیت کابل بازداشت و به جای
نامعلومی انتقال دادند .این جوانان صدام و بشیر نام
داشتهاند که از تپهی دافع هوا در شهر کابل بازداشت شدهاند.

 طالبان دو مرد را در یک دادگاه صحرایی در وﻻیت فراه
تیرباران کردند .این رویداد در شهرستان خاک سفید وﻻیت
فراه و در شاهراه فراه  -کندهار رخ داده بود.

 ۲۴جون  ۳ /ﴎطان
 طالبان در قریه َخو ُروک شهرستان کشم وﻻیت بدخشان
یک پولیس محلی حکومت پیشین را تیرباران کردند .این
پولیس محلی پیشین عابد نام داشت.

 طالبان پس از جستوجوی خانهبهخانه در شهرستان
خوست بغﻼن  ۲تن را بازداشت کرده و به جای نامعلوم
انتقال دادند.
 طالبان پس از جستوجوی خانهبهخانه در شهرستان خوست
بغﻼن  ۲تن را بازداشت کرده و به جای نامعلوم انتقال دادند.
این دو تن فضلالدین فخری و قاضی حسیبالله نام داشتهاند.

 ۲۵جون  ۴ /ﴎطان
 طالبان  ۹غیرنظامی را در شهرستان بلخاب وﻻیت ﴎپل
تیرباران کردند .افراد کشتهشده ،شامل پنج کارگر معدن
زغالسنگ ،دو چوپان در منطقه و دو غیرنظامی دیگر بودند.

 طالبان  ۶۰تن را از ساحه  ۳۱۵واقع در خیرخانه شهر کابل
بازداشت کردند.

 ۲۶جون  ۵ /ﴎطان

 طالبان  ۶۰تن را از ساحه  ۳۱۵واقع در خیرخانه شهر کابل
بازداشت کردند.

 طالبان پس از ورود به مرکز شهرستان »بلخاب« وﻻیت
ﴎپل ،به خانههای مسکونی وارد شده و ش ری از غیرنظامیان
را به رگبار بستند .گروه طالبان شبکههای مخابراتی در این
وﻻیت را قطع کردند ،تا جنایات جنگی در این وﻻیت از دید
رسانهها پنهان اند.

 ۲۷جون  ۶ /ﴎطان
 در نتیجهی انفجار ﴎگلوله هاوان طالبان در وﻻیت
میدانوردک یک کودک جان باخت و دو تن دیگر زخمی
شدند .این رویداد در نزدیکی بازار شهرستان سیدآباد این
وﻻیت رخ داد.

 طالبان چهار تن به شمول یک فرمانده پیشین خیزشهای
مردمی را در شهرستان لعلوﴎجنگل وﻻیت غور کشتند.

 طالبان حدود  ۲۵جوان و نظامی پیشین را از شهرستان حصهی
اول کاپیسا بازداشت کردند و به جای نامعلوم انتقال دادند.

 طالبان دو تن را در حوزههای هفتم و هشتم وﻻیت
کندهار تیرباران کردند.

 نیروهای طالبان دو اسیر جنگی را در شهرستان لعل و ﴎ جنگل
تیرباران کردند .این افراد عارف و آصف نام داشتند و در روستای
دهن چهارآسیاب شهرستان لعلوﴎجنگل اسیر شده بودند.

 طالبان یک زن به نام نوریه که کارمند سابق مرکز توحید
در وﻻیت خوست بود را کشتند.
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 طالبان یک مرد کهنسال را در وﻻیت نیمروز به دلیل
اعﱰاض بازداشت کردند.

 ۲۹جون ۸ /ﴎطان
 طالبان دو غیرنظامی را در وﻻیت تخار تیرباران کردند و
اجسادشان را در دریای تالقان انداختند.
 طالبان پس از ورودشان به شهرستان بلخاب وﻻیت
ﴎپل ،غیرنظامیان را به خاطر هزارهبودن تیرباران کردند .این
غیرنظامیان شامل کارگران معدن و چوپانها بودهاند.

 طالبان یکی از فرماندهان مخالفشان در شهرستان
بلخاب را با هشت تن از افراد مسلحش پس از تسلیمشدن
به این گروه ،تیرباران کردند .فرمانده مختار با هشت تن
از افراد تحت امرش با پادرمیانی سیدجواد بلخابی یکی از
فرماندهان وابسته به طالبان ،تسلیم این گروه شده بود.
طالبان یک مرد کهنسال را در وﻻیت نیمروز به دلیل اعﱰاض
بازداشت کردند.

 طالبان در ﴎجنگل وﻻیت غور چندین تن را بازداشت
کردند و پس از شکنجه و بریدن اعضای بدن آنها ،همهی
آنها را تیرباران کردند .ش ر بازداشتی ها به  ۷تن می رسد که
شامل دو زن نیز است.

 سازمان عفو بیناﳌلل در واکنش به جنگ بلخاب اعﻼم
کرد :از اعدام غیرنظامیان در این شهرستان نگران است
و جهان نباید از افزایش نقض حقوق بﴩ در افغانستان
چشمپوشی کند .سازمان عفو بیناﳌلل افزود »از گزارشهای
مربوط به اعدامهای صحرایی و آسیبرساندن به غیرنظامیان
در شهرستان بلخاب وﻻیت ﴎپل به شدت نگران هستیم«.
طالبان سه تن را در وﻻیت ننگرهار به قتل رساندند .این
رویداد در مربوطات ناحیهی یازدهم شهر جﻼلآباد ،مرکز
وﻻیت ننگرهار رخ داد(۱۱).

 ولیاحمد ﴏیح ،سخنگوی فرماندهی پولیس پیشین
ننگرهار از سوی طالبان بازداشت شد.

 ۲۸جون  ۷ /ﴎطان
 دو غیرنظامی در نتیجهی شلیک افراد طالبان در مرکز
وﻻیت کندهار زخمی شدند .این رویداد در مربوطات حوزهی
دهم امنیتی شهر قندهار رخ داده بود.
 کمیسیون مستقل حقوق بﴩ افغانستان ،نقض حقوق
بﴩ از سوی گروه طالبان در شهرستان بلخاب وﻻیت
ﴎپل را نکوهش کرد .این کمیسیون گفت :طالبان به کشتار
غیرنظامیان در وﻻیتهای پنجشیر ،بغﻼن و شهرستان بلخاب
وﻻیت ﴎپل دست زدهاند .کمیسیون مستقل حقوق بﴩ
گفت که براساس مدارک ،شواهد و گزارشها ،گروه طالبان
غیرنظامیان را در شهرستان بلخاب تیرباران کرده و خانههای
تعدادی از آنها را به آتش کشیده است(۱۲).

) - (۱۱سازمان عفو بیناﳌلل
افغانستان
کمیسیون مستقل حقوق بﴩ
)- (۱۲
nationalresistance.org
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 ۲۶جون  ۵ /ﴎطان
 فارین پالیسی گفت :به یک گزارش سازمان ملل متحد دست یافته که نشان میدهد سوءاستفاده از زنان و کودکان،
خفهکردن رسانهها ،هدف قراردادن فعاﻻن جامعه مدنی ،تعطیلی سازمانهای حقوق بﴩی و جایگزینی آموزش عمومی با
تلقینات مذهبی شدید گروه طالبان را تأیید میکند.
فارین پالیسی گفت که گزارشی از یوناما در دسﱰس این رسانه قرار گرفته که جزئیات نقض حقوق بﴩ و سوءاستفادههای
فاحش از زنان و کودکان از سوی گروه طالبان را تأیید میکند.
گزارش آشکار میسازد که تعامل نزدیک به یک سال سازمان ملل متحد با طالبان تفاوت چندانی در بیتوجهی این گروه به
حقوق اولیه بﴩ از جمله حقوق دسﱰسی به غذا و آموزش ایجاد نکرده است.
فارین پالیسی از قول منابع بخش کمکرسانی میگوید :کنﱰل طالبان بر سازمانهای غیردولتی اعم از محلی و بیناﳌللی،
امکان دسﱰسی به کمکهای تدارکاتی را به این گروه داده که آنها را قادر ساخته است تا این کمکها را به جنگجویانشان
توزیع کنند
بر گزارش فارین پالیسی به نقل از گزارش سازمان ملل ،طالبان در برابر مخالفانشان در ﴎاﴎ کشور دست به کشتار زدهاند.
این رسانه میافزاید :منابع داخل و خارج از افغانستان گزارش میدهند که طالبان در درهی پنجشیر مردم را بازداشت وده،
مورد ﴐبوشتم قرار داده ،کشته و خانههایشان را به آتش کشیدهاند.
سند یوناما به »قتلهای فراقانونی ،بازداشتهای خودﴎ ،شکنجه و بدرفتاری« با افراد متهم به ارتباط با جبهه مقاومت ملی
اشاره میکند.
به گفته فارن پالیسی ،در گزارش سازمان ملل آمده است که زنان و کودکان بهطور نامتناسب تحت تأثیر فقر شدید ناشی از
سوءمدیریت اقتصادی طالبان قرار دارند.
در این گزارش آمده است :طالبان در حال جایگزینی برخی مکاتب دولتی با مدرسههایی هستند که کودکان در آنها در معرض
آزار و رادیکال شدن قرار دارند.
گزارش یوناما خاطرنشان میکند که »هدف قرار دادن فعاﻻن ،روزنامهنگاران و کارکنان رسانهها باعث شده است که اک یت
آنها از خودسانسوری برای امنیت خود استفاده کنند«.
در این گزارش آمده است :کمیسیون مستقل حقوق بﴩ افغانستان و ادارهی ح یت از حقوق بﴩ وزارت عدلیه لغو
شدهاند ،و زندانها از عرضهی خدماتی مانند غذا ،مسکن ،بهداشت و سایر خدمات کوتاهی میکنند.

فارن پالیسی میگوید که برخی منابع نزدیک به طالبان گفتهاند :نا امیدی فزاینده به دلیل فقر شدید و گرسنگی میلیونها
شهروند ،به نقطه اوجش رسیده است که در نتیجه ناراحتی جایش را به خشم خواهد داد(۱۳) .

) - (۱۳فارین پالیسی
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گاهش ر یک سال کشتار و جنایت
 ۱جوﻻی  ۱۰ /ﴎطان
 طالبان محمدصابر باتور رئیس سازمان اجت عی همنوا و
چهار تن دیگر را از شهرستان شولگرهی وﻻیت بلخ بازداشت
وده ،به جایی نامعلوم انتقال دادند.

 طالبان ﴎاجالحق حکیمی از نظامی های حکومت پیشین
را در شهر پلخمری مرکز وﻻیت بغﻼن کشتند .او هنگام رف
به از شام در ساحهی قول نوآباد در ناحیهی دوم شهر
پلخمری هدف گلوله قرار گرفت.

 طالبان در وﻻیت بلخ دانشجویان دخﱰ را به دلیل نداش
محرم در مسیر برگشت به خانههایشان ،لتوکوب کردند.

 طالبان یک جوان را در وﻻیت بدخشان بازداشت و به
شدت لتوکوب کردند .این جوان عزتالله نام داشته است.

 طالبان یک باشــــنده منطقهی »سنگ زور« مرکز وﻻیت
فراه را کشتند .این شخص حاجی عبدالله نام داشت.

 ۳جوﻻی  ۱۲ /جوﻻی
 طالبان  ۶جوان را در وﻻیت غزنی بازداشت کردند .این
جوانان از روستای آهنگران مرکز وﻻیت غزنی بازداشت
شدهاند.

 ۲جوﻻی  ۱۱ /ﴎطان
 در نتیجهی پرتاب ب دستی از سوی نفرات طالبان به
یک مدرسهی دینی در وﻻیت ننگرهار  ۱۰غیرنظامی زخمی
شدند .این رویداد در مدرسهی عث ن ذوالنورین در شهرستان
رودات اتفاق افتاده بود.

 طالبان یک افﴪ وزارت دفاع و یک مشاور ریاست اجرایی
حکومت پیشین را با پﴪش در کابل بازداشت کردند .این افراد
ﻻیق سیفی و داودشاه متین نام داشتند.
 طالبان یک بزرگ قومی را در وﻻیت تخار تیرباران کردند.
این رویداد در روستای تودن و شمر از مربوطات شهر تالقان
رخ داده است.

 طالبان یک بزرگ قومی را در روستای تیزان شهرستان
گذرهی هرات تیرباران کردند .این بزرگ قومی اسلم نام
داشته و هنگام ادای از شام در مسجد روستای تیزان
تیرباران شده است.

 طالبان یک مرد را در وﻻیت تخار تیرباران ودند .این
رویداد در منطقهی آقکوچه شهرستان کلفگان وﻻیت تخار
روی داده است.

 ریچارد بنت گزارشگر ویژهی حقوق بﴩ سازمان ملل
متحد برای افغانستان در پنجاهمین جلسهی شورای حقوق
بﴩ سازمال ملل متحد از وضعیت ناگوار حقوق زنان و
دخﱰان در افغانستان گزارش داد .بنت گفت که اطﻼعات به
دستآمده از مناطق تحت کنﱰول طالبان در زمان حکومت
پیشین نشان میدهد که تضعیف حقوق زنان در ایدیولوژی
طالبان نقش مرکزی دارد .گزارشگر ویژه حقوق بﴩ سازمان
ملل برای افغانستان گفت :بهرغم تضمینهای عمومی
طالبان مبنی بر رعایت حقوق زنان و دخﱰان ،آنها گام به
گام تبعیض علیه زنان و دخﱰان را مطابق دورهی حاکمیت
پیشینشان بازگردانده اند(۱۴) .

 طالبان در وﻻیت هرات دو دادستان برحال ریاست
دادستانی این وﻻیت را بازداشت کردند .این دو دادستان به
نامهای فرهاد قاریزاده و ناﴏ شیرزاده از محل کارشان
بازداشت شدند و تاکنون از ﴎنوشت آنان خﱪی نیست.
 ۴جوﻻی  ۱۳ /ﴎطان
 طالبان یک مرد کهنسال را در شهرستان بلخاب وﻻیت
ﴎپل تیرباران کردند .این مرد حیدر زوار نام داشت و به گونه
وحشیانهیی از سوی طالبان تیرباران شده بود.

 طالبان یک چوپان را در اندرابهای وﻻیت بغﻼن تیرباران
کردند .طالبان این چوپان را از ساحه ییﻼقنشین هزارچشمه
بازداشت کرده و در قول فُج با شلیک مرمی پیکا کشتند و
سپس جسدش را از کوه به زیر انداختند.

 طالبان دو تن به نامهای محمدتقی و احسانالله،
باشندهگان روستای لورنج شهرستان کهمرد بامیان را به گونهی
وحشیانهی لتوکوب کردند.

) - (۱۴ریچارد بنت گزارشگر ویژهی حقوق بﴩ سازمان ملل متحد برای افغانستان
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گاهش ر یک سال کشتار و جنایت
 ۶جوﻻی  ۱۵ /ﴎطان

 ۱۰جوﻻی  ۱۹ /ﴎطان

 طالبان  ۶جوان را در وﻻیت غزنی بازداشت کردند .این
جوانان از روستای آهنگران مرکز وﻻیت غزنی بازداشت
شدهاند.

 عبدالحی خطیبی سخنگوی پیشین وﻻیت غور ،از سوی
طالبان بازداشت شد.
 طالبان یک جوان را در وﻻیت بغﻼن تیرباران کردند .این
جوان ضیاءالحق راید نام داشت و طالبان او را با ش ری
از غیرنظامیان دیگر از روستای پوزریگ شهرستان »خوست«
وﻻیت بغﻼن بازداشت کرده بودند.

 داکﱰ انورالحق جبارخیل ،چهرهی شهرتیافته در
رسانههای اجت عی ،از سوی طالبان کشته شد .طالبان پس
از تیرباران آقای جبارخیل ،ﴎش را از تنش جدا کرده بودند.
 پس از کشتهشدن بهاوالدین ﴎپرست فرماندهی طالبان
برای شهرستان خوست وﻻیت بغﻼن ،اعضای این گروه بیش
از  ۱۵تن از باشندهگان این شهرستان را به گروگان گرفتند.
گروگانها از روستاهای درهی پشهای ،لروان و کزر درهی چرخ
فلک شهرستان خوست بودهاند.

 در نتیجهی انفجار یک ﴎگلولهی هاوان طالبان در وﻻیت
غزنی ،دو کودک کشته شدند .این انفجار در روستای گلوی
شهرستان اندر وﻻیت غزنی رخ داده بود.

 ۷جوﻻی  ۱۶ /ﴎطان

 ۱۲جوﻻی ۲۱ /ﴎطان

 دیدهبان حقوقبﴩ گزارش داد که طالبان پس از اشغال
افغانستان ،بیش از  ۱۰۰تن را در دادگاههای صحرایی در دو
وﻻیت ﴍقی ننگرهار و ک اعدام کردهاند(۱۵) .

 در نتیجهی تیراندازی افراد طالبان بر مسجدی در شهر
لشکرگاه  ۱ازگــزار کشته شد و  ۳ازگـــزار دیگر زخم
برداشتند .این رویداد در ساحهی کاریز از مربوطات حوزه
ششم شهر لشکرگاه مرکز وﻻیت هلمند رخ داده بود.

 ۱۱جوﻻی  ۲۰ /ﴎطان

 مولوی عبدالقدوس حکیمی باشندهی اصلی شهرستان
حصهی دوم وﻻیت کاپیسا و پﴪ نوجوانش ،از سوی طالبان
در منطقه خواجهبغرای جدید شهر کابل کشته شد.

 طالبان دو اسیر که اعضای یک خانواده بودند را در
وﻻیت پنجشیر تیرباران کردند .این رویداد در منطقه آستانه از
مربوطات بازارک پنجشیر به وقوع پیوسته است.

 طالبان یک زن را در وﻻیت هرات بازداشت کردند .این زن
در ساحهی حوزه چهارم شهر هرات بازداشت شد.

 ۱۳جوﻻی  ۲۲ /ﴎطان

 طالبان چهار تن را در ساحهی ششپل از مربوطات مرکز
وﻻیت بامیان بازداشت کردند.

 طالبان در شهرستان خوست وﻻیت بغﻼن دست به
بازداشت ،لتوکوب و شکنجهی باشندهگان محل زدند و ۳۰
تن از افراد ملکی را به گروگان گرفتند .این افراد باشندهگان
روستاهای ُک ُزرُ ،سچی ،دره ده ،پوزریگ ،لروان ،دهیک و
ُسچی پایان بودند که از بیشﱰ آنان تاکنون اطﻼعی در دست
نیست.

 طالبان یک پزشک به نام داکﱰ یوسف را در وﻻیت بای ن
بازداشت کردند.
 ۸جوﻻی  ۱۷ /ﴎطان
 افراد طالبان سه سل ن را در وﻻیت زابل به
دلیل کوتاهکردن ریش مشﱰیان ،لتوکوب کردند.

 ۱۴جوﻻی  ۲۳ /ﴎطان
 شیخ ﴎدار ولی ثاقب رئیس عل ی سلفی و رئیس مدرسهی
نارنجباغ شهر جﻼلآباد ،از سوی افراد طالبان در شهر کابل
کشته شد.

) - (۱۵دیدهبان حقوقبﴩ
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گاهش ر یک سال کشتار و جنایت
 طالبان یک نظامی پیشین به نام حبیبالله را در روستای
آتهبیگ شهرستان ُخلم وﻻیت سمنگان کشتند.

 در یورش طالبان بر یک خانه در وﻻیت لغ ن ۲ ،تن
از اعضای یک خانواده کشته و  ۲عضو دیگر این خانواده
زخمی شدند .این رویداد در شهرستان قرغهای این وﻻیت
اتفاق افتاد.

 طالبان یک مرد معلول را در وﻻیت فاریاب تیرباران کردند.
این مرد نورمحمد نام داشت و در مقابل درب خانهاش در
شهرستان پشتونکوت به قتل رسید.

 طالبان پنج تن از عاﳌان سلفی را در وﻻیت فاریاب
بازداشت کردند.

 طالبان دهها جوان را در وﻻیت زابل به خاطر شنیدن
موسیقی لتوکوب کردند.

 ۱۷جوﻻی  ۲۶ /ﴎطان

 طالبان دو جوان را در مربوطات حوزهی ششم امنیتی
وﻻیت غزنی کشتند.

 طالبان یک مرد به نام بخارالدین را در روستای حلواخور
شهرستان اﳌار کشتند.
 یک مرد در نتیجهی تیراندازی طالبان در وﻻیت ننگرهار
کشته شد .این رویداد در ساحه سورچ شهرستان کوزک این
وﻻیت اتفاق افتاد.

 مجمع جهانی اقتــصاد اعﻼم کرد که افغـانستـــان در
پایینترین سطح برابری جنسیتی قرار دارد .در تازهترین
ردهبندی این مجمع افغانستان در صدر بدترین کشورها
برای زنان و پایینترین سطح برابری جنسیتی قرار گرفته است.
مجمع جهانی اقتصاد نوشته است :افغانستان پس از روی کار
آمدن طالبان ،در میان بیش از ۱۰۰کشور جهان جایگاه اخیر را
در توازن جنسیتی به دست آورده است(۱۶) .

 یک زن  ۵۰ساله به نام تنیس گل از سوی طالبان به قتل
رسید .این رویداد در روستای مرادخواجهی شهرستان حصه
دوم وﻻیت کاپیسا به وقوع پیوست.
 در اثر انفجار یک ماین در وﻻیت تخار ،شش غیرنظامی
کشته شدند .این انفجار در روستای چایلهی شهرستان بهارک
وﻻیت تخار ،رخ داد.

 ۱۵جوﻻی  ۲۴ /ﴎطان
 طالبان دو پﴪ مﻼ سیدمحمد ،فرماندار پیشین شهرستان
باﻻبلوک وﻻیت فراه را به گلوله بستند .پﴪان این فرماندار
دوران جمهوریت در باﻻبلوک ،از نظامیان سابق بودهاند.

 طالبان هدایتالله آمر پیشین حوزه اول امنیتی شهر زابل
را کشتند .طالبان این نظامی پیشین را از خانهاش با اجبار
بیرون وده کشتند.

 ۱۶جوﻻی  ۲۵ /ﴎطان

 ۱۸جوﻻی  ۲۷ /ﴎطان

 طالبان یک خانم  ۳۵ساله را در روستای پرانگال شهرستان
آبشار وﻻیت پنجشیر کشتند .این خانم زمانی آماج گلولهی یک
جنگجوی گروه طالبان قرار گرفت که به دنبال مواشیاش به
کوه رفته بود .از او پنج کودک به جا مانده است.

 طالبان  ۲۵تن جوان را در وﻻیت سمنگان بازداشت کردند.
از ش ری از این جوانان تا کنون اطﻼعی در دست نیست.
 منابع به رسانهها گفتند که در جریان یازده ماه تجاوز
طالبان ۲۶ ،دادستان از سوی افراد این گروه در ﴎاﴎ
افغانستان کشته شدهاند.

 مﻼامام طالبان بر یک دخﱰ خردسال در شهرستان قیصار
فاریاب تجاوز کرد .این عضو طالبان زمانی که در روستای
شلکتوی شهرستان قیصار در خانهای مه ن بوده ،بر دخﱰ
 ۱۲سالهی میزبانش تجاوز کرده بود.

 طالبان احمد سیار ،کارمند پیشین امنیت ملی در حکومت
پیشین را در بازار شهرستان قرغهای وﻻیت لغ ن کشته شد.

 افراد گروه طالبان رانندهی یک تکسی شهری به نام امرالله را در
ساحهی منگتاش شهر ایبک مرکز وﻻیت سمنگان به قتل رساندند.

 بیش از  ۲۲تن از سوی طالبان در وﻻیت بدخشان
بازداشت شدند و تاکنون اطﻼعی از آنان در دست نیست.

) - (۱۶مجمع جهانی اقتــصاد
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گاهش ر یک سال کشتار و جنایت
 ۲۱جوﻻی  ۳۰ /ﴎطان

 طالبان دستکم  ۱۸غیرنظامی را از منطقهی قولندور
سنگیخان از مربوطات شهرستان آبشار وﻻیت پنجشیر
بازداشت ودند.

 طالبان یک استاد تربیهی معلم پکتیا به نام بخت محمد
همت را در ساحهی پمپ آریانا از مربوطات حوزهی اول
امنیتیی مرکز پکتیا کشتند.

 طالبان یک وکیل گذر به نام محبوبشاه طوفان را در
شهر مزار ﴍیف ،مرکز وﻻیت بلخ کشتند.

 موتر طالبان یک پدر و دخﱰ را در منطقهی باغعارق
شهرستان قرهباغ وﻻیت کابل زیر گرفت و کشت.

 طالبان  ۳۵تن از باشندهگان دهصﻼح وﻻیت بغﻼن را
بازداشت کردند و تا هنوز اطﻼعی از آنان در دست نیست.

 دو فعال مدنی در وﻻیتهای هلمند و ننگرهار از سوی
طالبان بازداشت شدند .این دو فعال مدنی پس از آن از
سوی طالبان بازداشت شدند که مشکﻼت مردم را از طریق
شبکههای اجت عی بازتاب دادند.

 ۱۹جوﻻی  ۲۸ /ﴎطان
 طالبان یک تن از افﴪان بازنشسته را در وﻻیت
بغﻼن بازداشت کرده و پﴪکاکایش را تیرباران کردند.
این افﴪ بازنشسته دگروال آدینهمحمد آزاد نام دارد.

 طالبان دستان پدر را با میــل تفنگ شکســتند و ســرش
را پیش چش ن فرزندش بریدند .این رویداد در روستای
کاسهتراش شهرستان دهصﻼح وﻻیت بغﻼن و هنگام بازرسی
خانههای مردم رخ داد.

 و ۱۳غیرنظامی به شمول پنج فرمانده پیشین جهادی
از روستاهای دوستعلی ،آستانهکﻼن ،قلندورسنگیخان
شهرستان آبشار وﻻیت پنجشیر از سوی طالبان بازداشت
شدند .فرماندهان پیشین جهادی به نامهای شاهمحمود،
تازه ،عبدالجبار ،سیدرح ن و فاروق هستند.

 طالبان یـک جوان  ۱۷ساله به نـام شمسالله را پیش
چش ن چش ن خانوادهاش در روستای کاسهتراش درهی
قاسان اندرابها ﴎ بریدند.

 یک افﴪ پیشین ارتش به نام مزمل در روستای اربابخیل
شهرستان نجراب کاپیسا از سوی طالبان تیرباران شد.

 طالبان یک مرد را در وﻻیت لغ ن کشتند .این رویداد در
شهرستان الینگار این وﻻیت رخ داده است.

 ۲۰جوﻻی  ۲۹ /ﴎطان
 هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما
گزارش داد که طالبان پس از به قدرترسیدن حقوق بﴩ را
بهگونهی گسﱰده نقض کردهاند .گزارش یوناما نشان میدهد
که از  ۱۵اگست سال  ۲۰۰۲۱تا  ۱۵جون سال  ۲۰۲۲میﻼدی
 ۱۷۳خﱪنگار مورد خشونت قرار گرفتهاند .طالبان در این
مدت ۱۲۲ ،مورد بازداشت خودﴎانهی خﱪنگاران ۵۸ ،مورد
بدرفتاری ۳۳ ،مورد تهدید و ارعاب و  ۱۲مورد بازداشت بدون
ارتباط به کار خﱪنگاری را مرتکب شدهاند.

 طالبان  ۴۵غیرنظامی را از روستای شوفه شهرستان عنابه
در وﻻیت پنجشیر بازداشت کردند .افراد طالبان نخست این
غیرنظامیان را لتوکوب کردند و پس از آن ،آنان را به جای
نامعلوم انتقال دادند .تا هنوز از ﴎنوشت حدود  ۲۰تن از
این غیر نظامیان اطﻼعی در دست نیست.
 ۲۲جوﻻی  ۳۱ /ﴎطان
 طالبان یک جوان را در شهر تالقان مرکز وﻻیت تخار کشته
و برادرش را زخمی کردند .این جوان حسین و برادرش زمانی
از سوی طالبان تیرباران شدند که از شهرستان فرخار به سمت
خانهشان در روستای نوآباد تالقان میآمدند.

 طالبان یک ﴎباز پیشین نیروهای پولیس به نام صفیالله
را در روستای بیکخیل منطقهی سنجن شهرستان حصهی
اول کاپیسا تیرباران کردند.

 دو جوان در دو رویداد جداگانه از سوی طالبان در وﻻیت پکتیا
کشته شدند .نام این دو جوان حمیدالله و متاخان بوده است.

 طالبان یک زن و مرد را در وﻻیت غور محاکمهی صحرایی
کردند.
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 دو جوان در دو رویــداد جداگانه از سـوی طابان در وﻻیت
پکتیا کشته شدند .نام این دو جوان حمیدالله و متاخان بوده است.

 ۲۶جوﻻی  ۴ /اسد
 طالبان یک دخﱰ را در کوچهی ﴍکت در نزدیکی شفاخانه
مرکزی در شهر تالقان مرکز وﻻیت تخار با شلیک مرمی زخمی
کردند .نام این دخﱰ ریتا است و  ۲۲سال سن دارد.

 طالبان یک زن را در شهرستان درقد وﻻیـت تخار محاکمهی
صحرایی کردند.
 طالبان در جریان بازرسی خانهبهخــانه در مرکز سمنگان۹۰ ،
جوان را بازداشت کردند .تا هنوز از ﴎنوشت بیش از  ۳۰تن از این
بازداشتی ها اطﻼعی در دست نیست.

 یک مرد کهنسال به نام صﻼحالدینآغا در منطقهی غربی
 ۳۱شهرستان باباجی وﻻیت هلمند از سوی طالبان کشته شد.
 طالبان بیش از  ۳۰تن را در وﻻیت تخار بازداشت کردند که
تا هنوز از هیچ کدام آنها اطﻼعی در دست نیست.

 ۲۳جوﻻی  ۱ /اسد

 در اثر انفجار مواد انفجاری طالبان در شهرستان میزان
وﻻیت زابل ،هشت کودک زخم برداشتند و دو تن کشته
شدند.

 طالبان در وﻻیت غور یک دخﱰ و پﴪ را محاکمهی
صحرایی کردند .این دو تن باشندهگان اصلی شهرستان قادس
وﻻیت بادغیس هستند.

 طالبان  ۱۷باشندهی ولسوالی بلخاب ﴎپل را در وﻻیت
بلخ بازداشت کردند .این  ۱۷تن پیش از عید قربان از یک
مسافرخانه در شهر مزار ﴍیف بازداشت شدند و تا کنون از
ﴎنوشت آنان خﱪی نیست.

 دستکم  ۲۰تن از باشندهگان شهرستان وردوج وﻻیت
بدخشان از سوی طالبان بازداشت شدند .از ﴎنوشت ام
آنان هیچ اطﻼعی در دست نیست.

 طالبان یک افﴪ نظامی حکومت پیشین را در وﻻیت زابل
بازداشت کردند .این افﴪ نظامی حکومت پیشین محمدموسی
زابلی نام دارد و تاهنوز از ﴎنوشت او اطﻼعی در دست
نیست.

 ۲۴جوﻻی  ۲ /اسد
 طالبان یک مرد ﻻل را به رگبار گلوله بستند .این مرد ۳۸
ساله امین نام داشت.
 طالبان یک مادر و دخﱰ را در شهرستان نُسی وﻻیت
بدخشان محاکمه صحرایی کردند.

 ۲۷جوﻻی  ۵ /اسد
 طالبان یک جوان را در وﻻیت هرات تیرباران کردند و
جسدش را در برابر چش ن مردم به ایش گذاشتند.

 ۲۵جوﻻی  ۳ /اسد
 در نتیجهی انفجار ﴎگلولهی هاوان طالبان در وﻻیت
ارزگان دو کودک جان باختند.

 سازمان عفو بیناﳌلل گزارش داد :زنان در پاسخ به
اعﱰاضات مساﳌتآمیز برای اعادهی حقوقشان ،با موجی
از آزار و اذیت ،بازداشتهای خودﴎانه ،ناپدیدشدن و
شکنجههای جسمی و روانی از سوی طالبان روبهرو شدهاند.
یافتههای عفو بیناﳌلل نشان میدهد که نرخ ازدواج کودکان
و ازدواجهای اجباری در افغانستان زیر سلطهی طالبان در
حال افزایش است .اگنس کاماﻻر ،دبیر کل عفو بیناﳌلل با
ابراز نگرانی از ﴎکوب خفقانآور زنان افغانستان گفته است:
”سیاستهای سختگیرانهی طالبان میلیونها زن و دخﱰ را
از حق داش زندهگی امن و آزاد محروم میکند(۱۷) «.

 طالبان یک تن را در شهرستان کوزک وﻻیت ننگرهار پس
از شکنجه کشتند .این مرد در روستای شگی شهرستان کوزک
در یک خانه مسکونی نخست بهشدت شکنجه و سپس با
شلیک مرمی از بین برده شد.
 طالبان دو تن از بزرگان قومی و یک جوان را از شهرستان
فرخار وﻻیت تخار بازداشت کردند .بزرگان قومی به نامهای
مقتدر و عبدالحمید از روستاهای خُسده و کجدرهی شهرستان
فرخار هستند.
) - (۱۷سازمان عفو بیناﳌلل
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 طالبان شاهمحمود ،فرماندهی پیشین خیزشهای مردمی
در شهرستان دولینه غور را در مسیر هرات-غور از موتر پیاده
و تیرباران کردند.

 یک مرد در روستای خواجه شهرستان درهی وﻻیت پنجشیر
که با خا ش بخاطر جمعآوری هیزم به کوه رفته بودند ،از
سوی طالبان بازداشت شده و زیر شکنجهی جنگجویان
طالبان جان باخته است .همﴪ این مرد حامله بوده و به دلیل
ترس از طالبان ،جنینش را سقط کرده است.

 طالبان در دو روز دستکم  ۸۰تن را در وﻻیت پنجشیر
بازداشت کردند .این افراد عمدتاً باشندهگان عبداللهخیل و
آبشار بودند .تا هنوز از ش ری از این بازداشت شده ها هیچ
اطﻼعی در دست نیست.

 ۲۸جوﻻی  ۶ /اسد
 ﴎدارخان ،قریهدار منطقهی تتمدره پایین وﻻیت پروان
از سوی طالبان کشته شد.

 طالبان  ۳غیرنظامی را در وﻻیت لــغ ن کشــتند .این
غیرنظامیان در ساحهی کندهگل شهرستان الینگار این وﻻیت
کشته شدند.

 طالبان  ۵تن از نزدیکان محمد مرادی ،فرمانده پیشین
خیزش مردمی در وﻻیت غور را در کابل بازداشت کردند.

 طالبان دهها غیرنظامی را در وﻻیت پنجشیر زندانی کردند.
از مجموع این افراد ﴎنوشت  ۱۰تن هیچ اطﻼعی در دست
نیست.
 طالبان یک افﴪ پولیس حکومت پیشین را در وﻻیت
لغ ن کشتند .این افﴪ پیشین پولیس قیس نام داشت.

 طالبان چند کارمند ریاست معارف وﻻیت غزنی را به دلیل
نداش ریش و کﻼه بازداشت ودند.
 ۲۹جوﻻی  ۷ /اسد
 سه عضو یک خانواده شامل خواهر و برادر با خانم برادر
دیگرشان در نتیجهی شلیک نیروهای طالبان در وﻻیت پروان
زخمی شدند.

 طالبان دین محمد اﴎائیل صاحبزاده حنفی را در
روستای صاحبزادهگان شهرستان خاصک وﻻیت ک
تیرباران کردند.

 طالبان شاهمحمود ،فرماندهی پیشین خیزشهای مردمی
در شهرستان دولینه غور را در مسیر هرات-غور از موتر پیاده
و تیرباران کردند.

 طالبان یک کودک  ۱۰ساله را به دلیل اینکه پدرش عضو
نیروهای امنیتی حکومت پیشین بود ،در وﻻیت دایکندی
بازداشت کردند .این کودک خالق نام دارد و از شهرستان
ناوهمیش وﻻیت دایکندی بازداشت شد.

 طالبان در دو روز دستکم  ۸۰تن را در وﻻیت پنجشیر
بازداشت کردند .این افراد عمدتا ً باشندهگان عبداللهخیل و
آبشار بودند .تا هنوز از ش ری از این بازداشت شده ها هیچ
اطﻼعی در دست نیست.

 ۳۱جوﻻی  ۹ /اسد
 دستکم  ۳۰جوان در جریان بازرسیهای خانهبهخانهی
مردم در مناطق خیرخانه و سه صد و پانزدهی شهر کابل ،از
سوی طالبان بازداشت شدند.

 طالبان  ۳غیرنـظامی را در وﻻیـت لغـ ن کشتند .این
غیرنظامیان در ساحهی کندهگل شهرستان الینگار این وﻻیت
کشته شدند.

 طالبان گلوی موذن مسجد جامع ابوبکر صدیق در کارتهنو
شهر کابل را بریدند .این فرد قاری عبیدالله عابد نام داشت و
باشندهی اصلی مرکز وﻻیت کاپیسا بود.

 ۳۰جوﻻی  ۸ /اسد

 در جریان چهار روز تﻼشیهای خانهبهخانه در وﻻیت
تخار ،دهها تن بازداشت شدند .هیچ اطﻼعی از ﴎنوشت
ش ری از مردم بازداشت شده در دست نیست.

 سه عضو یک خانواده شامل خواهر و برادر با خانم برادر
دیگرشان در نتیجهی شلیک نیروهای طالبان در وﻻیت پروان
زخمی شدند.
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 طالبان یک عضو پیشین نیروهای امنیتی را در وﻻیت غزنی
بازداشت کردند .محمد زابلی عضو پیشین نیروهای امنیتی،
پس از آنکه گروه طالبان پﴪ دهسالهاش را به گروگان گرفتند
و شکنجه کردند ،از ایران به زادگاهش برگشت .او پس از
آمدن طالبان ،به ایران فرار کرده بود.

 ۱آگست  ۱۰ /اسد
 طالبان دهها تن از باشندهگان شهرستان ناور وﻻیت غزنی
را به دلیل عدم پرداخت تاوان و دیه به کوچیها گروگان
گرفتند.
 طالبان یک زن و دو مرد را در وﻻیت ننگرهار دادگاه
صحرایی کردند.

 طالبان یک پﴪ و یک دخــﱰ نوجـــوان را در شهرستان
شهدای وﻻیت بدخشان به اتهام رف به تفریح ،بازداشت و
شکنجه کردند.

 طالبان از درهی عبداللهخیل و درهی آبشار شهرستانهای
دره و آبشار وﻻیت پنجشیر دهها غیرنظامی را بازداشت کردند.
 طالبان یک جوان را در مرکز وﻻیت ﴎپل بازداشت کردند.
این جوان تیموربیک رحیماوغلی نام داشت و از نزدیکی
خانهاش در مرکز ﴎپل بازداشت شده و به جای نامعلومی
منتقل شده است.

 ۳آگست  ۱۲ /اسد
 طالبان امانالله خالقی ،یکی از باشندهگان وﻻیت فراه را
کشتند.
 بازرس ویژهی امریکا در امور بازسازی افغانستان یا
سیگار میگوید که  ۱۸.۹میلیون نفر در افغانستان با خطر
بالقوهی گرسنهگی مواجه هستند .سیگار گفت :گزارش
طبقهبندیشدهی امنیت غذایی نشان میدهد که این تعداد از
شهروندان افغانستان از ماه جون تا ماه نوامﱪ سال جاری با
تهدید گرسنهگی روبهرو هستند .به باور سیگار ،از میان ۱۸.۹
میلیون تن  ۶میلیون نفر با ﴍایط نزدیک به قحطی مواجه
خواهند شد .سیگار به نقل از گزارش سازمان ملل متحد گفته
است که ناامنی غذایی در افغانستان نسبت به سال ۲۰۲۱
میﻼدی  ۶۰درصد افزایش یافته است(۱۸) .

 داکﱰ طالبحسین شیرزاد ،مدیر نرسنگ شفاخانه
استقﻼل در ساحهی خیرخانه شهر کابل از سوی طالبان کشته
شد.
 ۱آگست  ۱۰ /اسد
 طالبان دو تن را در منطقهی اسپینادی ناحیه سوم شهر
هرات کشتند.
 طالبان ،فضلالله فرمانده خیزش های مردمی در حکومت
پیشین را در روستای میانده مغایب شهرستان شهدای وﻻیت
بدخشان بازداشت کردند.
 طالبان یک جــوان فعال در شــبکههای اجتمــاعی را در
وﻻیت ننگرهار بازداشت کردند .این جوان فضل موﻻ محبی نام
دارد و در ح یت از مردم در شبکههای اجت عی فعال بود.

 ۴آگست  ۱۳ /اسد
 طالبان محمد زابلی از اعضای نیروهای امنیتی حکومت
پیشین را در زندان اعدام کردند .محمد زابلی در برابر چش ن
پﴪش اعدام شده بود.
 طالبان  ۹تن از باشندهگان شهرستان ناور وﻻیت غزنی را
بازداشت کردند.
 در نتیجهی پرتاب ب دستی طالبان به یک خانه در
منطقه حکیم صاحب وﻻیت کندهار ،چهار زن و یک کودک
زخمی شدند.
 طالبان یک عا به نام شیخاحمد سلفی را در شهر
جﻼلآباد کشتند.

 طالبان در شهرستان یکاولنگ ﱪ  ۱وﻻیت بامیان ،یک
دهقان به نام محمد ﴍف را بازداشت و شکنجه کردند.
 طالبان رسول محمدی ،یکی از داکﱰان وﻻیت شهرستان
لعلوﴎجنگل وﻻیت غور را به قتل رساندند.
 طالبان عبداﳌـــتین محمدی ،یکی از عاﳌـان دین را در
وﻻیت غور کشتند .مولوی عبداﳌتین پس از ادای از شام
به طرف خانهاش روان بود که از سوی نیروهای طالبان در
منطقه دره قاضی شهر فیروزکوه به قتل رسید.
) - (۱۸بازرس ویژهی امریکا در امور بازسازی افغانستان »سیگار«
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گاهش ر یک سال کشتار و جنایت
 طالبان یـــک زن بیــــوه را در وﻻیت پنــجشیر لتوکوب
کردند .این رویداد در درهی عبداللهخیل شهرستان دره وﻻیت
پنجشیر به وقوع پیوسته است .این زن  ۳۷ساله به دلیل رد
درخواست ازدواج ،از سوی طالبان لتوکوب شده و دستش
شکسته است.

 ۵آگست  ۱۴ /اسد
 طالبان در قﻼت ،مرکز زابل یک پیرمرد را به گلوله بستند.
این مرد ﴎدارمحمد نام داشت.
 طالبان فاتحجان پشتین ،شاعر و نویسنده را در وﻻیت
پکتیکا بازداشت کردند.

 ۹آگست  ۱۸ /اسد

 طالبان در وﻻیت ننگرهار یک بزرگ قومی را تیرباران
کردند .این بزرگ قومی محمدقیوم نام داشت و در روستای
مانوی از مربوطات شهرستان چپرهار وﻻیت ننگرهار کشته
شده است.

 در نتیجهی تیراندازی طالبان در شهرستان فرارود وﻻیت
فراه ،یک نوجوان جان باخت .این نوجوان حمیدالله نام داشت.


طالبان یک مرد را پس از شکنجه در وﻻیت نیمروز کشتند.

 طالبان محبالله ،یکی از فعاﻻن وﻻیت بادغیس را به قتل
رساندند .این جوان در منطقهی عملها از مربوطات حوزهی
اول شهر قلعهی نو ،مرکز وﻻیت بادغیس کشته شده بود.

 ۶اگست  ۱۵ /اسد
 طالبان یک بزرگ قومی به نام اس عیل را در شهرستان
مهمند درهی وﻻیت ننگرهار کشتند.
 طالبان یک عا دین به نام مولوی ملک را در وﻻیت
پنجشیر بازداشت کردند .او از شهرستان درهی وﻻیت پنجشیر
بوده است و تا کنون اطﻼعی از او در دست نیست.

 ۱۰آگست  ۱۹ /اسد
 طالبان یک جوان را در وﻻیت ننگرهار تیرباران کردند و
پس از آن جسدش را در دریای ک انداختند .جسد این جوان
از مربوطات شهرستان بتیکوت ننگرهار پیدا شد.

 طالبان ،علی اندرابی فروشندهی مواشی را در وﻻیت
پنجشیر تیرباران کردند .این رویداد در زره سفیدچهر ،از
مربوطات شهرستان خنج وﻻیت پنجشیر به وقوع پیوسته
است .علی اندرابی از شهرستان پلحصار وﻻیت بغﻼن بود.

 طالبان یک مرد کهنسال به نام محمدحسن قناد را در
وﻻیت فاریاب با ﴐب چاقو به قتل رساندند.
 طالبان  ۲رانندهی تاکسی را در روستای حصارک مرکز
وﻻیت لوگر تیرباران کردند.

 در اثر انفجار ﴎگلولهی هاوان طالبان در وﻻیت پکتیکا،
یک کودک کشته و دو کودک دیگر زخمی شدند.

 طالبان دو معتاد مواد مخدر را در منطقهی جویشیر
شهر کابل را تیرباران ودند.

 طالبان دو خــﱪنگار را در کــابل بازداشـــت و پـــس از
آن شکنجه کردند.

 ۱۱آگست  ۲۰ /اسد

 ۷آگست  ۱۶ /اسد

 دو عضو گروه طالبان یک مرد کهنسال را در وﻻیت
فاریاب به قتل رساندند .این رویداد در روستای درهرنگ
شهرستان گرزیوان وﻻیت فاریاب رخ داده بود.

 طالبان  ۳مرد و  ۲زن را در وﻻیت زابل دادگاه صحرایی
کردند.

 طالبان سل نهای وﻻیت زابل را شکنجه کردند.
 طالبان  ۱۰غیرنظامی را در شهرستان خوست وﻻیت بغﻼن
بازداشت کردند.

 ۸آگست  ۱۷ /اسد
 گروه طالبان یک زن و یک مرد را در شهر پلعلم ،مرکز
وﻻیت لوگر کشتند.
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گاهش ر یک سال کشتار و جنایت
 طالبان  ۸غیرنظامی را در وﻻیت تخار بازداشت ودند؛
افراد بازداشتشده باشندهگان روستاهای خ ِ
ُسده ،چشمه
گرمک و مرکز شهرستان فرخار هستند.

 ۱۳اگست  ۲۲ /اسد
 طالبان یک نوجوان به نام ذکرالله را در وﻻیت ننگرهار
با شلیک گلوله کشتند .این نوجوان در مربوطات شهرستان
بتیکوت کشته شد.

 دیدهبان حقوق بﴩ گزارشی زیر نام »سال فاجعهبار
حکومت طالبان« نﴩ کرد .در این گزارش گفته شده :کارنامه
وحشتناک طالبان در زمینهی حقوق بﴩ آنان را منزوی کرده
است .در گزارش دیدهبان حقوق بﴩ آمده است که طالبان
از زمان تسلط بر افغانستان ،حقوق بﴩ را زیر پا گذاشتهاند.
به گزارش دیدهبان حقوق بﴩ ،طالبان در مدت یک سال
محدودیتهای شدیدی بر زنان و رسانهها وضع کرده و
مخالفانشان را خودﴎانه بازداشت ،شکنجه و اعدام کردهاند.
در این گزارش آمده است :از زمان تسلط طالبان بر افغانستان
 ۹۰٪درصد شهروندان این کشور از ناامنی غذایی رنج میبرند
و میلیونها کودک به سوءتغذیه مبتﻼ شدهاند(۱۹) .

 یک قابله در شفاخانهی مرکزی شهرستان دشتقلعه
وﻻیت تخار از سوی طالبان لتوکوب شد.
 طالبان  ۳اسیر جنگی را در شهرستان خوست وﻻیت بغﻼن
تیرباران کردند .این افراد محمدنسیم ،سبزمحمد و پهلوان
طاهر نام داشتند.
 طالبان بیش از  ۱۰خﱪنگار و کارمند رسانهای را بازداشت
کردند .این خﱪنگاران میخواستند اعﱰاض زنان علیه طالبان
در کابل را پوشش دهند.
 ۱۴آگست  ۲۳ /اسد

 ۱۲اگست  ۲۱ /اسد

 یک مرد کهنسال توسط طالبان در وﻻیت فاریاب کشته
شد .این مرد خالمحمد نام داشت و باشندهی قریه قرهغویلی
شهرستان اﳌار بود.

 طالبان  ۶تن از باشندهگان وﻻیت پنجشیر را از وﻻیت کابل
بازداشت کردند.
 طالبان  ۲۰غیرنظامی را در شهرستان خوست وﻻیت
بغﻼن بازداشت کردند و مورد شکنجه قرار دادند .این افراد
قدرتالله از دهقلعهی روستای خوشدره ،عاشقالله از
دهقاشق روستای خوشدره ،گلاحمد از ده قلعهی روستای
خوشدره ،گلاحمد از دهیته روستای خوشدره ،حسیبالله
ولد مﻼ غریب از دهخاکعلی روستای خوشدره ،گلاحمد از
دهن پژک روستای خوشدره ،استاد گلاحمد از دهخواجهی
روستای خوشدره ،عبدالطیف از قشﻼق دهخواجهی روستای
خوشدره ،مجيد از چاکر روستای خوشدره ،شکرالله از
ده چاکر روستای خوشدره ،امامالدین از دهچاکر روستای
خوشدره ،مطلب از دهقاشق روستای خوشدره ،معلم
نورالله از دهقاشق روستای خوشدره ،حاتمبیک از دهقاشق
روستای خوشدره و احمدبیک از دهقاشق این روستا ،گلآغا
از دهقاشق روستای خوشدره ،نیکمحمد از دهقاشق روستای
خوشدره ،ﴎمعلم نجيبالله از دهقاشق روستای خوشدره،
رحمتالله از دهقاشق روستای خوشدره و محمدحلیم از
دهقاشق روستای خوشدره هستند.

 طالبان باشندهگان شهرستان جاغوری وﻻیت غزنی را به
خاطر ندادن سﻼح شکنجه کردند.
 دو جوان از سوی طالبان در شهر مزارﴍیف وﻻیت بلخ به
قتل رسیدند .این دو جوان باشندهگان منطقهی دشت شور،
از مربوطات ناحیهی نهم شهر مزار ﴍیف بودند .یکی از آنان
کارمند یک نهاد امدادرسان در وﻻیت ﴎپل بوده که برای
سپریکردن رخصتیاش به خانه آمده بود.
 ۱۴آگست  ۲۳ /اسد
 به دنبال تﴫف چند روستا از سوی نیروهای جبههی
مقاومت ملی افغانستان ،طالبان زنان و کودکان را در ش ری
از مناطق این وﻻیت گروگان گرفتند.
 طالبان یک نوجوان  ۱۴ساله را در وﻻیت غور تیرباران
کردند و جسدش را در منطقهی وردکهای شهر فیروزکوه
انداختند.

) - (۱۹دیدهبان حقوق بﴩ
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گاهش ر یک سال کشتار و جنایت
 سه کودک در وﻻیت ننگرهار در نتیجه انفجار یک ﴎگلوله
هاوان طالبان شدیدا ً زخمی شدند .این رویداد در منطقهی
شگی شهرستان کوزک این وﻻیت رخ داده است.
 طالبان یک جوان دانشجو به نام ناﴏ را در وﻻیت فراه
کشتند.
 ۱۶آگست  ۲۵ /اسد
 طالبان یک دخﱰ  ۱۶ساله را هنگام انتقال آب از چشمه
در درهی عبداللهخیل شهرستان دره وﻻیت پنجشیر تیرباران
کردند.
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